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De kommungranskande aktörernas betydelse

Kommunala revisorer och lokalpressen framträder som de två domi-
nerande kommungranskarna i början av 2000-talet i de fyra kom-
muner som studerats i detta forskningsprojekt. Även om kommun-
granskningen är omfattande visar rapporten att den är otillräcklig.  

Revisorernas granskningar väger ofta lätt vid fullmäktiges be-
slut om ansvarsfrihet och har litet värde när medborgare själva ska  
ut-kräva ansvar. Granskningarna har blivit alltmer övergripande och 
standardiserade och handlar främst om att kontrollera att kommu-
nernas internkontroll fungerar.  

Medias granskningar, som ofta är ytliga, har ett stort genom-
slag och påverkar i hög grad allmänhetens bild av hur kommunen 
fungerar. Beslutsfattarna räknar med att allt de gör kan komma att  
granskas. De är som regel positiva till media så länge de inte utsetts 
för orättvis kritik. 

Beslutsfattarna ägnar mindre tid åt att bemöta statliga gransk-
ningar. Det finns inte heller några tecken på att statliga granskningar 
bidragit till att ge den nationella politiken ett större genomslag i 
kommunerna. 

Intresseorganisations- och medborgargranskning samt extern ut-
värdering är de granskningar som förekommer i minst omfattning i 
de studerade kommunerna. 

 UCER har i detta forskningsprojekt samlat forskare med olika 
bakgrund och perspektiv för att kunna ge en allsidig bild av dagens 
kommungranskning. 
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Förord 

I den här rapporten redogör vi för ett treårigt forskningsprojekt finansierat av 
Svenska Kommunförbundet. Projektet har letts av Anders Hanberger vid 
Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet. I projekt-
gruppen har, förutom projektledaren, Christina Segerholm, Abdul Khakee och 
Lennart Nygren ingått, samtliga verksamma vid Umeå universitet när 
projektet inleddes. Sammantaget representerar forskargruppen kompetens 
inom ämnesområdena statsvetenskap, pedagogik, nationalekonomi och kultur-
geografi, samt socialt arbete. 

Förutom att leda och organisera projektet har Anders Hanberger 
tillsammans med Christina Segerholm genomfört de intervjuer vilka rapporten 
till stor del grundas på. I den här rapporten har han skrivit kapitlen om Lilla 
och Stora Södra, kapitlet om granskning inom näringslivsområdet, samt 
kapitel 13 och 14 där de sammanfattande analyserna görs och slutsatserna 
presenteras. Han har också ställt i ordning kapitlet om kommunal revision 
som är en förkortad version av rapporten om kommunal revision och som till 
stor del baseras på Lisa Almqvists och hans egen text (se nedan). Vidare har 
han skrivit analysramen i bilaga 1. Christina Segerholm har ansvarat för 
inledningskapitlet, vilket delvis bygger på en tidigare arbetsrapport 
(Hanberger, Khakee, Nygren & Segerholm, 2004). Hon har också utformat 
kapitel två i vilket en del text av Hanberger har hämtats samt bearbetats och 
utvidgats. Christina Segerholm svarar tillsammans med Anders Hanberger för 
detta kapitel. Därutöver har Segerholm skrivit kapitel tre, kapitlen om Lilla 
och Stora Norra samt kapitlet om granskning inom skolområdet. Abdul 
Khakee har skrivit kapitlet om granskning inom miljöområdet samt det 
avslutande kapitlet om framtida scenarier. Lennart Nygren har författat 
kapitlet om granskning inom det sociala området.  

I rapporten ”Vad granskas i kommunal revision?” som författats av Lisa 
Almqvist och Anders Hanberger (Almqvist, Sköllerhorn & Hanberger, 2004), 
sammanfattas resultatet från delstudien om kommunal revision och som 
redovisas i kapitel 12. Framförallt Lisa Almqvist har tillsammans med Erland 
Sköllerhorn genomfört studien. Avslutningsvis kan nämnas att Åke Dahlberg 
har bidragit till forskningsprojektet med en rapport om statlig granskning av 
kommunerna (Dahlberg, 2003). 

Vi vill passa på att tacka alla som har bidragit med sin tid i intervjuer och 
hjälpt oss med insamling av revisionsrapporter, samt alla som har hjälpt oss 
med rättelser och synpunkter på rapportutkast. Naturligtvis ska tilläggas att 
endast författarna bär ansvar för rapportens innehåll och slutsatser. 
 
Umeå i december 2004 
Anders Hanberger    Christina Segerholm   Abdul Khakee    Lennart Nygren 
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1. INLEDNING 

Den här rapporten handlar om granskning av kommunal verksamhet, 
kommungranskning, och är slutpunkten på ett treårigt forskningsprojekt. Vår 
förhoppning är att rapporten kan bidra till att öka kunskapen om granskningar 
på kommunal nivå hos alla som är intresserade av det området. Projektet har 
handlat om att skapa en mer samlad bild av de granskningsaktiviteter som 
pågår i kommunerna idag. Undersökningen har genomförts i form av 
fallstudier som illustrerar granskning i fyra kommuner. Vi föreställer oss att 
fallstudierna lätt kan anknyta till de egna erfarenheter man eventuellt har av 
granskningar. Saknas erfarenheter bör fallstudierna ändå ge läsaren en god idé 
om hur det kan se ut i kommunerna idag. 

Det finns flera skäl att mer noggrant studera de olika sorters granskningar 
som idag förekommer av kommunal politik och verksamhet. Ett är den ökade 
utbredningen av granskningar över huvud taget. Utvärdering och kontroll av 
resultat krävs nu av samtliga nivåer i offentliga organisationer från EU och 
nedåt (Toulemonde, 1995). Fler offentliga sektorer har infört institutionali-
serade granskningar under beteckningar som kvalitetssäkring, resultatupp-
följning, inspektion och liknande (se t.ex. Högskoleverket, 2001; Skolverket 
2003). Ett annat skäl är att även granskning av kommunal politik och 
verksamhet expanderar. Ett exempel är den förstärkning av kommunal 
revision som infördes 1999 och 2000. Därefter ska den kommunala revisionen 
granska de kommunala företagen och samtliga nämnders verksamhets-
områden årligen. Andra exempel är de ökade statliga granskningsinsatserna 
inom vissa policyområden (skola, socialtjänst), samt de generellt ökade kraven 
på kommunerna att granska all intern verksamhet som ställdes i den 
kommunallag som antogs i början av 1990-talet (SFS 1991:900). Andra för-
ändringar som har ägt rum samtidigt som granskningsverksamheterna har 
utökats är att det kommunala monopolet är uppluckrat när det gäller att utföra 
välfärdstjänster. Numer är det inte bara kommunen som är producent av de 
kommunala offentliga tjänsterna. Privata företag, kooperativ och föreningar 
har gjort sitt inträde på arenan på ett helt annat sätt än för ett par decennier 
sedan. Marknadsorienteringen märks också på den förändring i synen på med-
borgaren som har skett. Medborgaren betraktas nu i många kommuner som 
kund eller brukare som ska välja i utbudet av tjänster. Därmed tillmäts olika 
mått på ”konsumenternas” och ”brukarnas” tillfredställelse ökad betydelse. 

Ett annat skäl att studera kommungranskning är att det finns begränsad 
kunskap inom området, trots den ökning av dessa aktiviteter som kan noteras. 
Vilken typ av granskningsaktiviteter förekommer egentligen idag som riktas 
mot den kommunala nivån? Har sådana granskningar någon effekt? Dessa och 
liknande frågor är väl värda att få svar på eftersom granskningar liksom annan 
offentlig verksamhet förbrukar skatteresurser. Det tycks också finnas en stark 
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tilltro till att granskningar hjälper till att öka effektiviteten i offentliga sektorer. 
Men kanske finns det en brytpunkt där mängden och kostnaden för olika 
sorters granskningar av offentlig verksamhet överskrider nyttan med dem? 
För närvarande finns ett fåtal studier om granskningar, och de som finns är 
avgränsade till att gälla enskilda granskare eller verksamheter (se t.ex. Jonsson, 
2003; Larsson, 1998; Lundin, 1999). Det finns emellertid inga undersökningar 
som inriktas mot att studera flera sorters granskningsverksamheter i ett och 
samma kommunala sammanhang. Den här studien är ämnad att fylla den 
luckan. 

Ytterligare ett skäl att genomföra sådana här studier är att granskningsverk-
samheter ofta betraktas som en garant för demokratisk insyn i offentliga 
verksamheter och ska slå vakt om och stärka demokratin. Tanken är att 
medborgarna har rätt att veta vad som händer med skattepengarna och hur 
makten utövas. Medborgarna behöver den kunskapen för att kunna agera 
politiskt, i val och i andra politiska sammanhang som till exempel vid plane-
ring och prioritering. När politiker ansvarar för att representera medborgarna 
är det också viktigt att få kunskap om hur de sköter det uppdraget, så att de 
kan ställas till svars och eventuellt bytas ut. Det är förmodligen ett av flera skäl 
till att statsmakternas intresse under de senaste åren har riktats mot hur 
granskningar på olika nivåer fungerar (se SOU 2004:100; SOU 2004:107). I 
och med den decentralisering som har ägt rum av ansvar och prioriteringar till 
kommunerna, har staten ett ökat intresse av att kontrollera att kommunerna 
lever upp till de åtaganden som de har. Hur olika kommuner klarar av att 
genomföra samhällsuppdragen blir viktigt att ta reda på. I den andan och för 
att se till att skattemedel används effektivt har system från näringslivet gjort 
sitt inträde i de kommunala verksamheterna. Det kan till exempel handla om 
olika typer av kostnadseffektivitetsmätningar, jämförande resultatmätningar, 
eller kvalitetssäkringssystem. Hur ser kommungranskningar ut i detta 
styrningssammanhang? 

Politisk trovärdighet och tillit mellan medborgare, professionella och 
politiker är andra dimensioner som granskningar antas underbygga. Ett demo-
kratiskt samhälle bygger på ett visst mått av tillit (se Kumlin & Rothstien, 
2003). Litar vi inte på varandra riskeras samhällsupplösning. Om makthavare 
och professionella misstänks för att inte sköta sina uppdrag kan man ta till 
granskning för att återskapa tillit och legitimitet. Men granskning kan i sig 
också vara ett uttryck för misstro då mer granskning snarare späder på miss-
tron och undergräver tillit. Det är således ingenting som säger att granskningar 
alltid är bra och nyttiga, ger mer insyn eller bättre tjänster per skattekrona - 
särskilt inte när de får allt större utbredning. Det kan till exempel tänkas att de 
motverkar de vällovliga syften de sägs ha om de tillåts bli alltför kostsamma, 
alltmer rutiniserade och instrumentella, eller fungerar som en legitimerande 
sköld för att dölja problem med välfärden av både politisk, ekonomisk och 
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styrningsmässig natur. Vilken betydelse har egentligen kommungranskningar 
för demokratin?  

För att få en bättre uppfattning om vilka granskningar som genomförs, 
vilka förutsättningar de verkar under, hur de görs samt vilka effekter de kan 
tänkas ha, har vi inriktat oss på att undersöka granskningar som behandlar 
kommunal politik och verksamhet. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med forskningsprojektet är att beskriva och analysera de kommun-
granskande aktörernas betydelse för den lokala politiken och demokratin. Den 
övergripande fråga som vi utgick ifrån var: ”Hur och varför fungerar de 
kommungranskande aktörerna som de gör?” Vi formulerade dessutom föl-
jande frågor: 
 

- Vilka är de kommungranskande aktörerna? 
- Vilken granskningsverksamhet förekommer i kommunerna? 
- Vad kännetecknar de olika aktörernas granskningar? 
- Hur genomförs olika sorters granskningar? 
- Vem använder och hur används olika granskningar? 
- Vilka funktioner fyller de olika granskarna/granskningarna? 
- Hur påverkar granskningarna lokalpolitiken? 
- Vilken betydelse har granskningar för lokalpolitiken och demokratin?  

 
Förutom de direkta aktörerna innefattas även granskningsprocesserna i 
frågorna, vilket är av betydelse för hur man förstår vilken betydelse gransk-
ningar kan ha i olika avseenden. Vi menar också att kommungranskningar av 
olika snitt är beroende av de sammanhang i vilka de genomförs. Samman-
hangen har alltså betydelse för hur granskningarna genomförs och vilken 
inverkan de kan ha på olika aktörer och nivåer i kommunerna. Kommun-
granskningar kan således inte utan vidare antas påverka dessa sammanhang på 
något rätlinjigt vis. 

Kommungranskning – en definition 
Ett gemensamt begrepp som omfattar alla typer av granskningar, utvär-
deringar, revisioner etcetera av kommunal politik och verksamhet, existerade 
inte när vi inledde projektet. Det underlättar att ha ett gemensamt begrepp när 
vi talar om samtliga granskningstyper och aktörer eller när vi talar generellt om 
den sortens processer. Därför har begreppet kommungranskning myntats. Enligt 
den definition som utarbetats betyder kommungranskning ”en noggrann 
undersökning och bedömning av kommunal politik, förvaltning, verksamheter 
och makt- och ansvarsutövning” (Hanberger, Khakee, Nygren & Segerholm, 
2004 s.5). Definitionen inrymmer en syn på “kommunen” som både aktör och 
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institution. Exempel på kommunaktörer är politiker och olika sorters 
tjänstemän och anställda i en kommun i de sammanhang då de agerar inom 
ramen för sitt uppdrag som förtroendevald eller anställd. Med kommunen 
som institution avses kommunen som organisation, reglerad av vissa juridiska 
förutsättningar som ska styra procedurer, till exempel i form av besluts-
fattande och handläggningsrutiner. 

Granskningsaktörer 
De som är involverade i de aktiviteter, verksamheter och processer som 
granskas är förstås några av dem som räknas till granskningsaktörerna. I en 
kommun kan det handla om alla från kommunfullmäktiges ledamöter till 
enskilda tjänstemän, företag och medborgare i den mån de är involverade i 
kommunal verksamhet och serviceproduktion. Andra, kanske mer uppenbara 
granskningsaktörer, är de som genomför granskningarna. Dessa kan delas upp 
i interna och externa granskare. Interna granskare återfinns inom den kom-
munala organisationen och externa utanför. Någon absolut gräns mellan vilka 
som helt och fullt kan definieras som interna respektive externa är svår att dra. 
Kommunala revisorer tillsätts och verkar inom kommunen som organisation, 
men har ett i lagen reglerat självständigt och relativt fristående uppdrag. 
Externa utvärderare som till exempel fristående konsulter, kan å andra sidan 
ha relativt inskränkt handlingsutrymme i sina uppdrag, genom de specifika-
tioner som uppdragen ges av de kommunföreträdare som anlitar dem. 

Tidigt i forskningsprojektet identifierade vi ett ganska stort antal granskare. 
Av dessa koncentrerade vi oss på de externa granskarna (se vidare under 
avgränsningar).  

Avgränsningar 
Med tanke på att vår undersökning omfattar flera olika granskningar, insåg vi 
på ett tidigt stadium att vissa avgränsningar var nödvändiga. Vi har därför 
begränsat studien till att behandla granskningar på den kommuncentrala 
nivån. Avgränsningen har gjort det möjligt att få en relativt detaljerad bild av 
hur olika granskningar genomförs och uppfattas av de kommunala besluts-
fattarna och av de olika granskarna1. Däremot har vi inte kunnat avläsa några 
erfarenheter på de andra nivåerna i kommunorganisationen, eller bland 
medborgarna (med vissa undantag). Det får i stället anstå till en annan studie, 
vilket vi anser vara angeläget  

Vi bedömde också att det var en alltför omfattande och tidskrävande 
uppgift att ta oss an all granskningsverksamhet. Som nämnts ovan valde vi 
därför att koncentrera oss på externa granskningsformer. De bedömdes också 
som särskilt intressanta att undersöka med tanke på den roll de spelar i 

                                                 
1 Samlingsbegreppet ”beslutsfattare” används i rapporten för att beteckna kommunala politiker och 
förvaltningschefer. 
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möjligheten att kunna utkräva ansvar. De granskare som vi initialt ansåg borde 
omfattas av undersökningen var kommunala revisorer, statliga myndigheter, 
massmedia (lokala), intresseorganisationer/medborgare samt externa utvärde-
rare. Det blev sedan en empirisk fråga att utröna vilka granskningar och 
granskare som verkar ha betydelse för kommunal politik, förvaltning, verk-
samhet samt makt- och ansvarsutövning. Nu kan man invända att kommunal 
revision inte är en renodlat extern granskningsform. Vi menar dock att den är 
så pass självständig att den borde inkluderas. Ett annat skäl till att ägna 
revisionen uppmärksamhet var att den för närvarande röner visst intresse och 
är under förändring (för exempel se Tengdelius, 2002a och b). 

Rapportens disposition 

Innan vi mer utförligt beskriver den uppfattning om kommungranskningar 
som vi har arbetat utifrån ska något sägas om dispositionen av rapporten.  
I nästföljande kapitel försöker vi åskådliggöra vilken förståelse av kommun-
granskning vi har arbetat med under projekttiden. Till den hör det juridiska 
regelverk som omgärdar kommungranskningar. Vi redogör kortfattat för det i 
kapitlet. Dessutom introducerar vi begrepp och teorier om granskning, policy 
och demokrati som vi använder i större eller mindre utsträckning senare i 
rapporten. Vi har dragit nytta av de kunskaper vi har inom våra respektive 
ämnesområden samt inom fälten utvärdering och policyanalys.  

I ett tredje kapitel beskrivs hur vi har gått tillväga för att besvara forsk-
ningsfrågorna och för att belysa kommungranskningars betydelse för lokal 
politik och demokrati. Den läsare som tycker att det är mindre intressant att 
läsa om vilka perspektiv vi har haft för ögonen i undersökningen och hur vi 
genomförde den, kan gå direkt till resultatkapitlen som följer därpå. 

Resultaten av undersökningen beskrivs i form av fyra fallstudier i kapitlena 
4-7. Vi beskriver granskningsverksamheter och aktörer i fyra olika kommuner. 
Dessa har vi givit namnen Lilla Södra, Stora Södra, Lilla Norra respektive 
Stora Norra. Samtliga fallbeskrivningar inleds med en generell presentation av 
respektive kommun. Därefter redogörs för de kommungranskningar som 
genomförs och hur de uppfattas av både de granskade och granskarna. 

Vi har också analyserat granskning inom fyra policyområden. Dessa 
områden är det sociala området, skolan, miljöområdet och näringslivsområdet. 
Resultaten av våra analyser presenteras i kapitlena 8-11.  

I kapitel 12 återfinns en sammanfattning av den studie som gjorts av de 
kommunala revisionsrapporter som samlats in (Almqvist, Sköllerhorn & 
Hanberger, 2004). Det ger en överskådlig bild av den kommunala revisionen i 
de fyra kommunerna. 

I det nästkommande kapitlet, kapitel 13, presenteras en jämförande analys 
av granskningen i de ingående kommunerna och policyområdena. Där förs 
också en diskussion om betydelsen av kommungranskningar för den lokala 
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politiken. I kapitel 14 diskuteras kommungranskningar i relation till demo-
krativärden och demokratimodeller. Där sammanfattas också de slutsatser 
som projektet som helhet har lett fram till. 

Rapporten avslutas med ett kapitel där några möjliga framtidsbilder målas 
upp. Mot bakgrund av det som presenteras tidigare i rapporten kan dessa sce-
narier användas i en framåtsyftande diskussion om hur man helst ser att 
kommungranskningar, och särskilt den kommunala revisionen utvecklas. 
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2. REFERENSRAM 

I det här kapitlet redogör vi för de föreställningar vi har och hur vi resonerar 
om forskningsproblemet.2 Eftersom vi är flera forskare med olika bakgrund 
och sätt att förhålla oss till både forskning generellt och till det här specifika 
forskningsprojektet och forskningsproblemet, har vi närmat oss undersök-
ningen på olika sätt. Det betyder att den bild som målas är något som vi 
använder som hållpunkt men inte slaviskt anammar. Det betyder i sin tur att 
det förekommer avvikelser och utvikningar i förhållande till referensramen i 
de beskrivningar och tolkningar som redovisas senare. En del idéer i det här 
kapitlet återkommer i slutanalyserna, andra inte. De senare får då fungera som 
en kuliss till det som utspelar sig på scenen för tillfället, i den här rapporten. 
Vår förhoppning är att referensramen ska hjälpa läsaren att förstå ungefär hur 
vi tänker om kommungranskning och hur våra tolkningar och resultat har 
kommit till.  

Eftersom samlad kunskap om olika sorters kommungranskning är 
begränsad har vi använt oss av teorier och begrepp från utvärderingsfältet. Vi 
har också nyttjat kunskap inom fält såsom policy-, revisions-, demokrati- och 
medieforskning. Begrepp för att beskriva utvärderingsprocessen har utvecklats 
analytiskt under en längre tid, särskilt när det gäller användning och de 
funktioner utvärdering kan ha. Vi har tagit fasta på dessa begrepp i vår 
undersökning av kommungranskning, liksom på begrepp som handlar om 
styrning och demokratifrågor. 

Vad är det då för typ av kunskap som vi lutar oss mot när vi undersöker 
kommungranskningars betydelse för lokal politik och demokrati? Vi behöver 
ha kunskap om: 
 

- vilka lagar och regler som omgärdar kommungranskningar 
- vilka funktioner granskningar kan ha 
- vilka effekter eller vilket inflytande granskningar kan ha på den lokala 

policyn 
- vilka lokala demokratiaspekter som påverkas av granskningar 
 

Men vi behöver också ha föreställningar om hur granskningarnas samman-
hang kan påverka granskningarna för att förstå varför kommungranskningar 
är som de är i olika kommuner och inom olika sektorer. Till att börja med 
redovisar vi de mest framträdande lagar och regler som kringgärdar kom-
mungranskningar. 

                                                 
2 Kapitlet består av bearbetad text och direkt hämtad text skriven av Anders Hanberger i Hanberger, Khakee, 
Nygren och Segerholm (2004, s. 14-18 samt 28-33). Dessa partier är integrerade i nyskriven text författad av 
Christina Segerholm. 
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Kommungranskningars juridiska sammanhang 

Ett av de sammanhang man behöver ha en uppfattning om för att förstå 
kommungranskningar är hur kommunal verksamhet är reglerad och då särskilt 
granskningar av kommunal verksamhet. Eftersom projektet inriktas mot 
externa granskningar, dit vi också räknar kommunal revision, är det i 
huvudsak det regelverk som gäller dessa granskningsformer som beskrivs 
nedan. Vissa delar av den externa kommungranskningen är frivillig, såsom 
mediernas, externa utvärderares, och intresseorganisationers granskningar. De 
behandlas inte i det här stycket eftersom de inte lyder under det regelverk som 
gäller för kommuner. Här tar vi i stället upp vad som gäller för statlig 
granskning som riktas mot kommunerna och kommunal revision. Något lite 
sägs också om vilka instanser inom kommunen som har ett gransknings-
ansvar. 

Statlig granskning 
Den lagreglerade statliga kommungranskningen består av statlig tillsyn och 
statlig revision och omfattar speciallagreglerad verksamhet där kommunerna 
enligt lag är skyldiga att genomföra statliga beslut och intentioner. Skola, vård 
och omsorg är exempel på sådana områden. Statiga granskningsformer finns i 
form av inspektion, tillsyn och revision. De genomförs av Justitieombuds-
mannen (JO), Justitiekanslern (JK), förvaltningsdomstolar, besvärs- och till-
synsmyndigheter, samt Riksrevisionen (se Dahlberg, 2003 för en mer utförlig 
beskrivning av statlig granskning av kommunerna).  

JO och JK utövar en allmän tillsyn av kommunerna genom att granska 
förtroendevalda i nämnder och styrelser och kommunala tjänstemän. Båda 
instanserna kan agera på eget initiativ eller reagera på anmälningar. Prövningar 
om kommunerna följer lagen görs av förvaltningsdomstolar. Om det gäller 
prövning av enskilda ärenden görs det av besvärsmyndigheter.  

Förutom JO och JK finns andra centrala och regional tillsynsmyndigheter. 
Socialstyrelsen är till exempel tillsynsmyndighet för socialtjänstens område. 
Länsstyrelsen är regional tillsyningsmyndighet när kommunen t.ex. upprättar 
översiktsplan och lokala ordningsföreskrifter. Förutom att kontrollera lag-
efterlevnad inom det område de ansvarar för, ska tillsynsmyndigheterna ge råd 
och stöd till kommunerna. Den statliga tillsynen omfattar speciallagsreglerad 
kommunal verksamhet såsom socialtjänstlagen och skollagen med tillhörande 
författningar. 

Jämfört med det statliga tillsynsuppdraget är det statliga revisionsuppdraget 
mer generellt och självständigt. Fram till 2003 hade Riksdagens Revisorer och 
Riksrevisionsverket ansvaret för statlig revisionsgranskning av kommunerna 
med likartade granskningsskyldigheter. De skulle granska statligt finansierad 
verksamhet i kommunerna för vilka redovisningsskyldighet föreligger (Lundin, 
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1999, s.140ff.). Från halvårsskiftet 2003 ligger ansvaret på Riksrevisionen. 
Revisionen omfattar såväl finansiell revision som effektivitetsrevision och 
utgår i hög grad från internationell praxis och ”Auditing standards”. 
Revisionen väljer själv vad som ska granskas, vilka metoder som ska användas, 
vilka slutsatser som ska dras samt genomförs mer övergripande. Enskild 
kommun granskas vanligen inte. Den statliga revisionen regleras i stor 
utsträckning som tidigare då den utgick ifrån systemet med specialdestinerade 
statsbidrag. Detta trots att statsbidragen till kommunerna nu huvudsakligen är 
generella (Dahlberg, 2003). De statliga revisorerna uttalar sig inte om ansvars-
frihet då de inte har något sådant ansvar. Få statliga myndigheter har 
sanktioneringsmöjligheter gentemot kommuner som inte följer lagen. Ett av 
undantagen är Socialstyrelsen. 

Den statliga tillsynen av kommunerna bedöms som splittrad samt svår att 
få tillgång till och överblick över (Statskontoret, 1998). Likaså vag, svag och 
med låg prioritet, vilket i än högre grad gäller den statliga revisionen enligt 
Dahlberg (2003).  

Kommunal revision 
Kommunala revisorer har ett lagstadgat uppdrag att årligen granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden (SFS 
1991:900, 9 kap. 9§).3 Granskningsuppdraget gäller även kommunala bolag. 
Revisorerna förfogar över två kritikinstrument. Det första är deras rätt att 
påpeka problem och brister när sådana upptäcks och i allvarliga fall framställa 
en anmärkning i revisionsberättelsen (Lindquist & Losman, 2001). 
Revisorernas andra kritikinstrument är skyldigheten att till fullmäktige uttala 
sig i ansvarsfrågan. De ska till- eller avstyrka ansvarsfrihet för de granskade 
organen, det vill säga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda 
förtroendevalda (Lundin, 1999, s.205). Men det är kommunfullmäktige som 
fattar beslut om ansvarsfrihet och fullmäktige kan välja att besluta gå på eller 
inte gå på revisorernas uttalande. Via ett lokalt revisionsreglemente kan 
kommunfullmäktige också i viss utsträckning reglera den kommunala revi-
sionsverksamheten. De kan däremot inte reglera innehållet i själva gransk-
ningen. Revisorernas självständighet i förhållande till andra kommunala organ 
är inskriven i kommunallagen. Revisorernas oberoende ställning innebär att de 
får sköta sin egen förvaltning och att varje revisor är en egen oberoende 
myndighet. En revisor kan själv initiera en granskning och avge en egen 
revisionsberättelse om oenighet uppstår bland revisorerna (jfr Lundin, 1999, 
s.178ff.). 

                                                 
3 Till nämndernas verksamhet räknas också verksamhet som bedrivs i utskott, partssammansatta organ, de 
anställda och enskilda förtroendevalda. 
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Ärenden som omfattar myndighetsutövning är undantagna från den kom-
munala revisionen.4 Revisorerna, vilka är förtroendevalda, är numera skyldiga 
att anlita sakkunnig personal för att utföra sina uppdrag. Revisorernas uppdrag 
är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. De ska också kontrollera att räkenskaperna är 
rättvisande och att den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig (SFS 1991:900, 9 kap. 9§). Revisorernas oberoende ställning har 
stärkts successivt (Prop. 1998/99:66; SOU 2004:107). 

Ur ett statligt perspektiv framstår kommunrevisionen som en del av ett 
internt kontrollsystem (Warnling-Nerep, 1995, s.266f.). Ur de granskade 
organens perspektiv är den kommunala revisionen extern (jfr Lundin, 1999, 
s.482f.). Genom att revisorerna är en egen myndighet och revisorerna är 
skyldiga att anlita sakkunniga biträden, är revisionen vare sig ett renodlat 
internt kontrollinstrument eller ett externt, oberoende granskningsinstrument. 
Revisorerna kan sägas befinna sig i gränslandet mellan intern och extern 
granskning (ibid.) 

Eftersom revisorerna är en del av offentlig verksamhet är deras rapporter 
allmän handling. Vanligen offentliggörs rapporterna när granskningarna är 
avslutade (SOU 2004:107, s.210). 

Den praxis som vuxit fram om god revisionssed i kommunal verksamhet 
har också stor praktisk betydelse för utformning och innehåll i revisionen. I 
praktiken standardiserar och normerar Svenska Kommunförbundets och 
Landstingsförbundets rekommendationer om god revisionssed hur den 
förtroendevalda revisionen arbetar (Lundin, 1999, s.191f.; Kommunför-
bundet-Landstingsförbundet, 1999 och 2002). 

Intern kommungranskning 
Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) har kommunfullmäktige ett 
övergripande ansvar att utöva kontroll och tillsyn över all verksamhet som 
ligger inom kommunens hägn. Kommunstyrelsen leder förvaltningarna och 
kontrollerar nämnderna och de kommunala bolagen (ibid. 6 kap. 1§). 
Nämnderna har också ett eget ansvar att kontrollera sina förvaltningar och 
verksamheter (ibid. 6 kap. 2§). Nämnderna ska vidare se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt att andra regler 
(lagar, förordningar och föreskrifter) som gäller för verksamheten efterlevs. 
Det stadgas också att verksamheten ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt, 
samt att ändamålsenlighet och ekonomisk effektivitet ska upprätthållas. 
Nämndens internkontroll är inte reglerad i detalj, men dess ansvar för intern-
kontrollen har förtydligats i samband med den senaste reformeringen av den 
                                                 
4 De lagar och normer som styr revisionen är främst Regeringsformen (RF) SFS 1974:152 omtryck SFS 
2002:904; Kommunallagen (KL) SFS 1991:900 9 kap.  §§9, 17-18, Aktiebolagslagen (SFS 1975:1385, ändring 
införd t.o.m. 2001:1224 11 kap.), god kommunal revisionssed och revisionsreglementet (RF; KL; Lundin 
1999, s. 269). 
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kommunala revisionen (Prop. 1998/99:66). För att den interna kontrollen ska 
kunna sägas vara uppfylld fordras att nämndepolitikerna är aktiva och tar 
initiativ (SFS 1991:900, 6 kap. 7§). De bedriver verksamheten under revisions-
ansvar och kan förklaras ansvariga för brister i tillsyn och kontroll. 

Med dessa förutsättningar klargjorda övergår rapporten till att handla om 
granskningsfunktioner, granskningars betydelse för lokal policy och demokrati 
samt hur det kan relateras till ett vidare sammanhang. 

Granskningsfunktioner 

För att avgöra vilka funktioner som olika granskningar har behöver man veta 
något om granskningarnas inriktning (fokus), syfte, genomförande, 
resultat/rapport, hur och var resultaten/rapporten kommuniceras och sprids 
samt om och hur granskningarna används (Karlsson, 1999 s.31; Segerholm, 
1998 s.120). När det gäller användning kan det handla om användning både av 
processen i sig och av granskningens resultat. Därefter kan man göra en 
bedömning av vilken/a funktion/er en specifik granskning eller gransknings-
form har. Begreppet funktion har således att göra med en samlad bedömning 
av hela granskningsprocessen och det sammanhang som den genomförs i och 
för vem/vilka den har en funktion. Inom utvärderingsfältet har forskare 
identifierat ett flertal möjliga funktioner. Innan vi går närmare in på dem ska 
emellertid lite utrymme ägnas åt möjliga inriktningar och syften, genom-
förande, resultatspridning och användning. 

Inriktning och granskningsformer  
Vad inriktas olika granskningar på? Många granskningsaktiviteter är inriktade 
mot att mäta måluppfyllelse av olika slag: ekonomisk, juridisk och politisk/ 
ideologisk. För ekonomisk kontroll inriktas granskningen på att se om de 
ekonomiska målen nås och den vanligaste granskningsformen är ekonomisk 
revision. När det gäller juridisk kontroll kommer granskningar att inriktas mot 
att kontrollera om de lagar och regler följs som omgärdar den kommunala 
verksamheten. Det kan alltså handla om prövning av individers rättssäkerhet i 
förhållande till gällande lagstiftning eller om kontroll av att ekonomiska 
transaktioner görs på det sätt som stipuleras i regelverken. De gransknings-
former som matchar denna inriktning är tillsyn och revision. Granskningar 
kan också vara inriktade mot politisk eller ideologisk måluppfyllelse och 
handlar då om att på olika sätt försöka mäta om verksamheten bedrivs enligt 
de intentioner som har beslutats. Det kan handla om att mängden tjänster 
som medborgarna erhåller är rimlig, att kvaliteten på tjänsterna är tillfyllest, att 
förutsättningar finns för att ge den service som intentionerna föreskriver, och 
liknande. Interna och externa (nationella) utvärderingar, kvalitetssäkring, 
revision är vanliga granskningsformer när granskningarna har denna inrikt-
ning. Ofta har dock granskningar flera inriktningar samtidigt. Den kommunala 
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revisionen är ett exempel på en granskningsform som inriktas samtidigt mot 
både ekonomisk, juridisk och politisk måluppfyllelse, i termer av ändamåls-
enlighet och effektivitet. Blandningen av inriktningar i en och samma gransk-
ningsform är förmodligen en av anledningarna till att innebörden i de olika 
begrepp som används för att beteckna olika granskningsformer (tillsyn, 
revision, utvärdering) tenderar att överlappa varandra. 

Granskning av kommunal verksamhet kan också inriktas på hur själva 
beslutsfattandet går till, vem/vilka som utövar vilken form av inflytande, om 
medborgarna får komma till tals och andra demokratiaspekter. Dessutom kan 
granskning inriktas på att skapa kunskap om (delar av) den kommunala 
verksamheten, och liknar då forskning och utvecklingsarbeten. Externa 
utvärderingar och mediegranskningar är möjligen de granskningsformer som 
är vanliga när information om dessa aspekter av kommunal verksamhet söks. 
Media genomför granskningar med samtliga inriktningar. De har emellertid att 
se till vilket nyhetsvärde en, av dem, initierad granskning har. Görs bedöm-
ningen att en granskning blir för kostsam kan de istället rapportera andra 
sorters granskningar som nyhetsinformation. I och med att kommunmed-
borgarna erbjuds att välja producent av välfärdstjänster i viss utsträckning, 
inriktas också granskningar numer mot behovstillfredsställelse. Mediegransk-
ning i form av rankning och intern kvalitetssäkring där man efterfrågar hur 
nöjda ”kunderna” eller ”brukarna” är, är exempel på granskningsformer med 
sådan inriktning. 

Syften 
Vilka syften kan då kommunala granskningar tänkas ha? Lundin och 
Riberdahl (1999) tar upp tre syften när det gäller den kommunala revisionen: 
a) att ta tillvara kommunens ekonomiska intressen och se till så att kontroll-
system finns så att kommunen inte lider ekonomisk skada, b) ”…att ge 
underlag till fullmäktiges bedömning av ett eventuellt ansvarsutkrävande.” 
(s.249), c) att granska om de folkvaldas beslut genomförs av den kommunala 
förvaltningen. Ansvarsutkrävande tas upp som ett av huvudsyftet med 
granskning när Ahlbäck (1999) analyserar och diskuterar den statliga 
revisionen. Hon lägger dessutom till ett kunskapsförmedlande syfte för att 
utkrävande av ansvar överhuvudtaget ska vara möjligt. Syften som lyfts fram 
när det gäller utvärdering är kontroll (av t.ex. laglighetsprövning och 
måluppfyllelse), utveckling/förändring, lärande och ifrågasättande samt 
demokratisering (litteraturen är omfattande men se exemplevis Chelimsky, 
1997; Franke-Wikberg & Lundgren, 1980; Karlsson, 1999). Demokratisering i 
det här sammanhanget handlar om att genom granskningar ge medborgare 
”kanaler” till och inflytande på de politiska processerna. Förutom politiska 
processer hemmahörande inom folkvalda församlingar, tänker man sig även 
politiska processer som äger rum utanför sådana församlingar, men ämnade 
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att utöva inflytande på inriktningen i vad som ska räknas som politiskt och 
offentligt och inriktningen på besluten (se t.ex. Greene, 2000; Hanberger, 
2001b; House & Howe, 1999). Numera talar man också om 
utvärdering/granskning som ett styrningsinstrument framför allt när det gäller 
statlig styrning. Ett ytterligare syfte blir då styrning (Pettersson & Wallin, 
1995; Sahlin-Andersson, 1995; Segerholm, 1998, 2001). Granskning kan också 
ha ett uttalat syfte att ge legitimitet och tilltro till det rådande styrelseskicket. 
Medias granskning av kommunal verksamhet brukar tillskrivas syftet att 
granska makten och demokratin i offentliga verksamheter för medborgarnas 
räkning (Hadenius & Weibull, 2002). Men medierna granskar också i 
vinstsyfte. Granskningar med högt nyhetsvärde ökar försäljning och vinst. 
Flera av de ovanstående syftena gäller således för medias granskning av 
kommuner. Samtliga dessa syften kan sammantaget sägas ge möjlighet: 

 
- för medborgare och beslutsfattare att utkräva politisk och ekonomisk 

ansvar för fattade beslut och deras implementering och därmed för hur 
skattemedel används 

- för medborgare att få insyn i politiskt beslutsfattande 
- för medborgare och beslutsfattare att få kunskap om genomförandet av 

kommunal verksamhet, det vill säga förutsättningar för att påverka den 
politiska dagordningen och fattandet av kloka beslut. Detta är kanske 
särskilt viktigt i mål- och resultatstyrningens tider då ansvar delegeras till 
förvaltningarna och genomförande enheter/institutioner (Ahlbäck, 
1999). 

Granskningsmodeller och genomförande 
Det finns ett stort antal sätt att genomföra granskningar på som delvis är 
beroende av vilka syften de ska tjäna. Utvärderingslitteraturen är omfattande 
när det gäller modeller, ansatser, klassificeringar (se t.ex. Vedung, 1998). 
Förutom den uppdelning i externa och interna granskningar som vi redan 
introducerat presenterar vi några idéer som vi tycker är värda att uppmärk-
samma. Vedung (1995, s.27) lyfter till exempel fram distinktionen när det 
gäller tid mellan ex-post och ex-ante utvärderingar, vilket även måste kunna 
gälla andra sorters granskningar. Ex-post står för de granskningar som görs i 
efterhand. Ex-ante handlar om granskningar av något som planeras för att se 
om det är möjligt att realisera såsom det är tänkt. Granskningar kan också 
genomföras i realtid, det vill säga att den verksamhet som ska granskas följs 
medan den pågår. Skolverkets nationella granskningar av grundskolan är 
exempel på ex-post granskning. 

Franke-Wikberg och Lundgren (1980) delar in utvärderingar i tre 
kategorier: produktorienterade, processorienterade och förklaringsinriktade 
(Karlsson, 1999 gör en liknande kategorisering), vilka också kan användas för 
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att beskriva andra granskningar och hur de genomförs. Kategorierna inne-
fattar mer än att ange hur genomförandet är tänkt att ske, men belyser också 
vanliga tillvägagångssätt. Således genomförs produktorienterade granskningar 
vanligen genom att använda datainsamlingsmetoder som fångar både mål och 
resultat. Så kallade mätbara mål är en väsentlig del i dessa granskningar och 
frågan om målen nås är utgångspunkten. Ofta har sådana granskningar 
sammanknippats med kvantitativa metoder. Processorienterade granskningar 
genomförs med metoder som samlar information om verksamhetsprocesser 
och ska kunna svara på hur-frågan. Granskningar som handlar om besluts-
genomförande kan utgöra exempel på en sådan granskningsansats. En vanlig 
föreställning är att kvalitativa metoder används i processorienterade ansatser. I 
förklaringsinriktade ansatser används de metoder som på bästa sätt kan fånga 
information om en verksamhets förutsättningar, dess genomförande och 
resultat. Oavsett vilken ansats en granskning kan sägas tillhöra så kan den 
genomföras av en ensam granskare eller flera. Vilka konkreta metoder som 
verkligen används i granskningar av olika slag beror på flera faktorer varav 
inriktning inte alltid är det utslagsgivande. Granskarnas kompetens och 
preferenser, uppdragsgivarnas uppfattningar, reella resurser är andra faktorer 
som avgör hur genomförandet blir. Nygren och Blom (2002) menar dessutom 
att resultaten kan variera betydligt när samma fenomen undersöks med 
liknande metoder, vilket bland annat beror på hur utvärderaren uppfattar, 
tolkar och analyserar fenomenet.  

Genomförandet och val av granskningsmodell är också beroende av 
vem/vilka som ansvarar för och gör själva granskningen. Vänder vi oss 
återigen till utvärderingsfältet så talar man där om exempelvis expertutvär-
deringar, intressentutvärderingar, självvärderingar och brukarvärderingar (se 
vidare Karlsson, 1999 s.59). Begreppen anger tämligen klart vem/vilka som 
har del i ansvar och genomförande och borde kunna appliceras på fler gransk-
ningsformer. Den exakta omfattningen av ansvar och deltagande är inte 
definierad i begreppen utan varierar i praktiken. Exempel på granskning med 
starka expertinslag är den kommunala revisionen i vilken ska ingå sakkunniga 
biträden. Dessa är i allmänhet ”experter” inom vissa områden 

Användning 
Användningsfrågor har intresserat både utvärderings- och policyforskare. 
Inom båda fälten har konstaterats att användningen av utvärdering och 
forskning är selektiv (Albaek, 1996; Hanberger, 2001a; Johnsen, et al. 2001; 
Weiss; 1977). Vidare varierar användningen av samma utvärdering beroende 
på nivå inom en organisation (Segerholm, 1998; 2001; Weiss, 1991). Carol 
Weiss (1977) fann tidigt att utvärderingar användes upplysande, instrumentellt 
och interaktivt. Kategorierna är kopplade till beslutsfattande och slog hål på 
föreställningen att utvärderingar användes som det var tänkt, nämligen som 
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rationella, objektiva kunskapsunderlag i politiskt beslutsfattande. Kategorierna 
har utvecklats och utökats av andra forskare och Vedung (1995) talar till 
exempel även om taktisk och strategisk användning. Samtliga dessa använd-
ningar handlar om användning för att stärka vissa politiska ståndpunkter eller 
föreställningar om politiska processer. Flera av användningskategorierna 
relaterar således direkt till utvärderingars och granskningars politiska dimen-
sion. Granskningar har alltid en politisk dimension i och med att de till-
kommer, genomförs och används i maktsammanhang. Må så vara att makt-
relationerna är mer eller mindre uttalade. Det betyder att granskningar i sig 
själva är politiska handlingar eller makthandlingar. Detta är särskilt tydligt då 
de förekommer i det vi vanligen menar med politiska sammanhang, det vill 
säga de formella demokratiska processer som förekommer, eller i styrningen 
av offentliga verksamheter (Pettersson & Wallin, 1995; Segerholm, 1998, 
2001). En användningskategori som har en något mindre politisk laddning är 
lärande (Preskill & Torres, 2000). Den har tillkommit när tanken om utvär-
dering och granskning för kvalitets-, verksamhets- organisationsutveckling 
vann inträde i den offentliga retoriken om lärande organisationer. 

Funktioner 
När granskningsprocesser undersöks är det alltså nödvändigt att inhämta 
information om de ovanstående delarna av processen för att kunna bilda sig 
en uppfattning om vilka funktioner och vilken betydelse en granskning har. I 
det här projektet har vi intresserat oss för betydelsen för lokal policy och 
demokrati.  

Den kanske vanligaste föreställningen om utvärderingar och flertalet 
granskningsformer är att de ska fylla en rationell återföringsfunktion i det 
politiska systemet. Granskningarna ska tala om för beslutsfattarna om ins-
atserna har fungerat som det var tänkt samt vilka insatser som fungerar bättre 
än andra för att beslut ska kunna fattas på saklig grund (Albaek, 1996; 
Campbell, 1988). Detta sätt att betrakta utvärderingar och granskningar har 
kritiserats av både policy- och utvärderingsforskare eftersom det inte stämmer 
med hur beslutsfattande går till i realiteten (se t.ex. Weiss, 1988; Wildawsky, 
1979). Andra funktioner som har uppmärksammats senare och mer utifrån ett 
organisationsperspektiv, är behovet för organisationer att visa att de är mo-
derna i bemärkelsen att de genomför viktiga uppgifter på ett ändamålsenligt 
sätt. Till den arsenal av aktiviteter som stärker en organisations bild av att vara 
modern, och följa med utvecklingen i dessa avseenden, hör att genomföra 
regelbundna utvärderingar, kvalitetssäkringar och andra sorters granskningar. 
Granskningar fyller då funktionen att vara en symbol för att organisationen är 
så framsynt som en modern organisation förväntas att vara (Albaek, 1996). En 
liknande funktion är den rituella med den skillnaden att den ursprungliga 
meningen med granskning då har gått förlorad och granskandet är något man 
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helt enkelt gör för att det ska göras, en ritual (Dahler-Larsen, 1998; Rabo, 
1995). Det handlar enligt vissa forskare i stor utsträckning om att skapa 
trovärdighet och legitimitet åt en organisation genom granskningar i en tid när 
förtroendet minskar (Day & Klein, 1987; Power, 1997; Rose & Miller, 1992). 
Granskningar kan alltså ha legitimerande funktioner. Det kan (fritt efter 
Dahler-Larsen, 1998; Hanberger, 2001b, 2003a, 2003b; Segerholm, 2001; 
Sundin, 1995) handla om att granskningar legitimerar: 
 

- demokrati som generellt styrelseskick 
- den rådande synen på demokrati 
- en särskild form av demokrati och/eller ett särskilt styrsystem 
- särskilda verksamheter, organisationer5 
- särskilda aktörer (politiker, tjänstemän, professionella, granskare) 

 
Likaledes kan granskningar ha en delegitimerande funktion om oegentligheter 
av olika slag påvisas när det gäller makthavare eller hur verksamheter genom-
förs. 

Medborgarna har både behov av och rätt till att kunna kontrollera och 
utkräva ansvar av sina politiska representanter och de som ska administrera 
beslut (March & Olsen, 1995). Granskningar kan fungera som ett hjälpmedel i 
sådan kontroll och utkrävande av ansvar. Behovet av insyn och kontroll kan 
också tänkas öka när former för styrning, i vilka gränserna för politik och 
förvaltning och genomförande blir otydliga, införs i offentliga organisationer. 
För ett fungerande ansvarsutkrävande behöver politiker granska administra-
tionen/byråkratin och de professionella för medborgarnas räkning (Day & 
Klein, 1987, s.51). Men medborgarna behöver i sin tur också insyn i hur 
politikernas makt och ansvar utövas för att själva kunna utkräva ansvar. 

Förutsättningarna för samtliga ovanstående funktioner är emellertid att 
granskningar leder till att människor får information och kunskap. Man talar 
naturligt nog därför också om en upplysande och/eller lärande funktion 
(Preskill & Torres, 2000; Weiss, 1988). Kunskap och information är också en 
förutsättning för att granskningar kan stimulera offentlig debatt, i media, i 
föreningar eller i andra fora. Granskningar kan med andra ord ha funktionen 
att stimulera offentlig debatt. 

En funktion som sällan uppmärksammas, men som blir tydligare ju fler och 
mer granskningar som genomförs är att granskningar också kan ha en arbets-
marknadsfunktion. De förser en kader med utvärderare, granskare, revisorer, 
inspektörer med arbete. Dessa grupper kan därmed förväntas försöka stärka 
och utöka den här sortens aktiviteter eftersom de är beroende av dem för sin 

                                                 
5 Vid lågt medborgarförtroende för en verksamhet eller organisation kan det höjas genom vissa sorters 
granskningar. Organisationer kan genom granskningar visa att de sällar sig till allt det som en modern 
organisation ska vara, vilket ger ökad legitimitet. 
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utkomst. När omfattande granskningsverksamheter väl är etablerade och 
institutionaliserade, är det betydligt svårare att avveckla dem eftersom de 
professionella kommer att använda granskningar för att legitimera gransk-
ningsfenomenet generellt. Den takt med vilken utvärderingsorganisationer 
och granskare av olika slag har vuxit fram är möjligen ett uttryck för den 
sortens funktion.  

Av resonemanget ovan följer att om man frågar olika aktörer om en 
specifik granskning kan de ge olika svar när det gäller inriktning, syfte och 
användning. Därmed kan en och samma granskning ha olika funktioner för 
olika aktörer. För beslutsfattare kan således en granskning fylla en rationell 
återföringsfunktion medan samma granskning kan ha en lärande funktion för 
en rektor. En och samma granskning kan också ha olika funktioner beroende 
på när den genomförs och när den används samt i vilka sammanhang. 

Påverkan på kommunal policy 

Med kommunal policy avses i det här projektet både utformandet av policy 
och beslut om policy, samt implementering av policy i den kommunala organi-
sationen. När det gäller att undersöka hur kommungranskningar påverkar 
kommunal policy betyder det att man behöver kunskap om hur kommunal 
verksamhet är organiserad, både när det gäller beslutsfattande, förvaltning och 
den verksamhetsnära servicen. Man behöver också uppslag om på vilket sätt 
granskningar påverkar policyn. Här börjar vi med det första för att återkomma 
till på vilket sätt granskningar kan tänkas påverka kommunal policy. 

Hur kommuner är organiserade när det gäller det beslutsfattande och 
formellt policyskapande är bland annat reglerat i kommunallagen. Enkelt 
beskrivet finns en beslutande församling med underlydande beslutande organ, 
styrelser och administrativa enheter i form av förvaltningar. Underlydande 
beslutande organ och administrativa enheter kan finnas på flera nivåer till 
exempel i form av kommundelsnämnder och -förvaltningar. I kommun-
organisationen finns också de servicenära verksamheterna, som är de som 
utför de tjänster som kommunmedborgarna kan ta del av.  

Granskningar kan påverka och ha inflytande på samtliga dessa nivåer i 
kommunorganisationen. När det gäller de beslutande organen förutsätts att 
granskningar skall ha inflytande på beslutsfattande. Granskningars inflytande 
kan alltså undersökas genom att se om, och i så fall hur beslutsfattare 
använder information och kunskap från granskningar inom ramen för ett 
löpande beslutsfattande och prioriteringsarbete. Man kan också studera ifall 
nya perspektiv på och lösningar på existerande problem introduceras via 
granskningar, och om problem och rådande problemlösningar förs ut till 
allmän debatt genom granskningar. 

Men granskningar kan också påverka implementeringen av beslut, det vill 
säga hur besluten genomförs på olika nivåer från förvaltning ner till den 
servicenära verksamheten och vilken sorts tjänster som kommer medborgarna 
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tillgodo. Påverkas till exempel politikernas direktiv till förvaltningarna? 
Förändras beredning, handläggning och uppföljning av ärenden och beslut på 
andra sätt som en följd av granskningar? Den kanske viktigaste frågan för 
medborgarna är om servicen förändras. Som vi nämnt tidigare har den nivån 
inte undersökts nämnvärt i detta projekt, men bör undersökas framgent. 

På vilka sätt kan då granskningar tänkas påverka policy? I utvärderings- och 
policylitteraturen diskuteras betydelsen av utvärdering i termer som 
”användning”, ”tillvaratagande”, ”följder” och ”påverkan”. Betydelsen av 
kommungranskningar kan också vara direkt eller indirekt. Förenklat kan ett 
mer direkt policyinflytande av granskning delas in i fyra förändringskategorier: 
innovation, små förändringar/anpassningar, befästa status quo och avbryta/ 
avveckla (Dahler-Larsen, 2000; Hogwood & Peters 1983). Man kan också 
göra en distinktion av granskningars påverkan på policy genom att skilja på 
inflytande genom själva granskningsprocessen eller inflytande genom de 
resultat som granskningen leder till (Kirkhart, 2000). I det första fallet äger 
påverkan på verksamheten rum i och med och under granskningsprocessen. I 
det senare fallet äger påverkan eller inflytande företrädesvis rum i och med att 
resultaten av granskningen används för att förändra på något sätt. Några 
forskare har på senare år uppmärksammat och studerat det processbaserade 
inflytandet (Hanberger, 2001a; Patton, 1998; Segerholm & Åström, 2004; 
Åström & Segerholm, 2004). 

Som man kan se av den här genomgången är inflytande och påverkan på 
policy sammankopplat med granskningsfunktioner, varför funktionsanalyser 
behöver göras för att kunna uttala sig om påverkan eller inflytande på policy. 

Betydelse för lokal demokrati 

Förutom att vi tänker oss att granskningar kan påverka policy, så föreställer vi 
oss att de kan ha betydelse för demokratin. Granskningar kan stödja vissa 
demokrativärden och negligera andra. De kan också tänkas stärka vissa 
demokratiska former, till exempel representativa, och eventuellt motverka 
andra, exempelvis direkta. De kan stärka vissa delar av demokratiska processer 
såsom beslutsgenomförande och negligera eller motverka andra som exempel-
vis viljebildning eller behovsartikulation. Granskning kan således antas bidra 
till olika former av demokrati, men på ett mer indirekt sätt (jfr Hanberger, 
2001b, 2004). Nedan presenteras några demokrativärden och demokrati-
modeller som kan vara behjälpliga för att undersöka vilken eventuell betydelse 
kommungranskningar av olika snitt kan ha för demokratin. Liksom tidigare 
idéer och begrepp fungerar de som stöd i beskrivning och analys. 

Demokrativärden i den svenska modellen 
Det finns olika möjligheter att bedöma demokratipåverkan av gransknings-
verksamhet. En möjlighet är att utgå från den svenska representativa folk-
rörelsedemokratin såsom den är tänkt att fungera enligt 1974 års regerings-
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form. I den svenska demokratimodellen erbjuds medborgarna inflytande på 
tre nivåer (riksnivå, länsnivå och lokal nivå) och folkstyrelsen förverkligas 
genom ett representativt och parlamentariskt styrelseskick, samt genom 
kommunal självstyrelse (SFS 1974:152). Förutom parlamentarism, vilar den 
svenska demokratimodellen på ett antal värden. Två av de mest fundamentala 
demokrativärdena är folkviljans förverkligande och fri åsiktsbildning. Dessa är 
också kopplade till varandra (Birgersson & Westerståhl, 1992). I en 
representativ demokrati bygger det politiska beslutsfattandet på fri åsikts-
bildning och öppen debatt. Folkviljan förverkligas genom de folkvaldas 
beslutsfattande. Folkrörelser, i form av partier och organisationer, ska enligt 
den svenska modellen företräda medborgarna i olika sammanhang. I val är det 
de politiska partierna som representerar och för medborgarnas talan. För att 
den representativa demokratin ska fungera väl krävs alltså en hög grad av 
åsiktsrepresentativitet. Idealt ska det inte finnas något gap mellan väljare och 
valda (ibid.). 

Ett annat demokrativärde är att de förtroendevalda också har i uppdrag att 
förverkliga den politik de sagt sig företräda. Det handlar om beslutsför-
verkligande som demokrativärde (Birgersson & Westerståhl, 1992). I den 
kommunala demokratin är det representanterna i fullmäktigeförsamlingen 
som fattar de viktigaste besluten. Tanken är att förvaltningen på ett lojalt sätt 
ska genomföra majoritetens vilja under ett stort mått av handlingsfrihet. I 
rollen som förtroendevald ingår också att utöva ansvar, fatta beslut och göra 
prioriteringar under mandatperioden. I idealmodellen brukar framhållas att det 
ska finnas ett tydligt politiskt ansvar som gör det möjligt att utkräva ansvar. 

Ytterligare demokrativärde som brukar räknas in i den svenska demokrati-
modellen är deltagande. Framförallt avses deltagande i fri åsiktsbildning och i 
samband med val, men också att deltagandet är högt i olika grupper 
(Birgersson & Westerståhl, 1992). De värden som hittills nämnts gäller, med 
undantag för parlamentarism, för alla nivåer i den svenska demokrati-
modellen.6  

Den kommunala självstyrelsen och kommunala demokratin motiveras 
också med att den medverkar till att fostra medborgaren. Demokrativärdet 
medborgarfostran har efterhand kommit att innebära demokratisk skolning. 

Andra demokrativärden som snarare är sammankopplade med rättigheter, 
och inte hör till demokrativärden i traditionell demokratiteori, men likväl har 
en stark ställning i den svenska demokratitraditionen, handlar om juridiska 
och sociala rättigheter (se Hermansson, 1986). Man brukar tala om dem i 
termer av likhet inför lagen och likvärdighet i den offentliga service som med-
borgarna har rätt att ta del av. När det gäller likvärdighet handlar det i stor 
utsträckning om att skapa förutsättningar för alla medborgare att delta i de 
                                                 
6 Kommunal parlamentarism har diskuterats och en viss förskjutning har skett i den riktningen, men endast i 
form av majoritetsmarkeringar där majoriteten har fått vissa ordförandeposter i nämnderna. 
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demokratiska processerna på någorlunda lika villkor. Dahl (1998) anger detta 
som en förutsättning för demokratin och dess fortbestånd. 

Demokratimodeller 
Förutom de värden som är kopplade till den svenska folkstyrelsen finns det 
andra demokratimodeller och värden som skulle kunna användas i en analys 
av granskningars demokratipåverkan. I synnerhet om man vill försöka 
bedöma demokratipåverkan i sammanhang där demokratisk förändring och 
förnyelse pågår (jfr Montin, 1998; 2002; Teorell, 2001; Wide & Gustafsson, 
2001) finns det skäl att vidga perspektivet. Inom demokratisk teoribildning har 
olika demokratimodeller utvecklats som kan komma till användning i 
bedömningar av demokratipåverkan. 

Demokratin kan variera beroende på om den förverkligas för, av eller med 
folket och olika former för demokratin blir därmed olika framträdande. I en 
elitdemokrati eller representativ demokrati, en demokrati för folket, uppmunt-
ras medborgarna endast att i val påverka den generella inriktningen på 
offentlig policy genom att välja mellan konkurrerande eliter (Farazmand, 1999; 
Schumpeter, 1942). Medborgaren är här begränsad till att välja mellan olika 
politiska paketlösningar. En (begränsad) deltagardemokrati, eller demokrati av 
folket, bygger på att medborgarna ska delta oftare och på olika sätt för att man 
ska kunna tala om en demokratisk ordning (DeLeon, 1997; Dryzek, 1996, 
2000; Fischer, 1993; Healey, 1993; House & Howe, 1999; Khakee, 1999; 
Premfors et al., 1994). Förutom val, innefattar deltagardemokrati deltagande i 
form av exempelvis folkomröstning medan samtalsdemokrati, demokrati med 
folket, inkluderar detta plus nya mötesplatser/fora för öppen och konstruktiv 
debatt. Deltagardemokrati och samtalsdemokratin ligger nära varandra, men 
den senare kan sägas gå längre ifråga om deltagande (jfr Hanberger, 2001b, 
2002; Nygren, 1997). När en granskning genomförs i sammanhang där den 
ena eller andra formen av demokrati utgör en institutionell förutsättning 
kommer också granskningen att bidra till att återskapa den dominerande 
demokratiska inriktningen. I den svenska demokratimodellen finns inslag av 
deltagar- och samtalsdemokratiska värden, men i deltagar- och samtalsdemo-
kratimodellerna ges dessa värden en större tyngd. Den svenska demokrati-
modellen bygger på värden som finns i alla tre demokratimodeller med tyngd-
punkt på elitdemokrati eller representativ demokrati (Montin, 2002). 

 Kommungranskningar och deras sammanhang 

Hur kommungranskningar genomförs och den betydelse de kan ha handlar 
också om hur de påverkas av det lokala sammanhanget i vilket de genomförs. 
Det är genom att relatera det lokala sammanhanget till de konkreta formerna 
för kommungranskningar som vi kan erhålla fördjupad förståelse om varför 
kommungranskningar ter sig som de gör och varför de påverkar på de sätt de 
gör (jfr Segerholm 2003a). 
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Vad finns det då för kunskap om lokala kommunala sammanhang som vi 
anser att vi är hjälpta av? En central fråga för hur granskningar genomförs och 
vilka funktioner och betydelse de kan har att göra med fördelningen av makt 
och ansvar. 

Principal-agent relationer 
Makt och ansvarsrelationerna kan betraktas som principal-agent relationer. 
Det handlar om hur ansvarsrelationer mellan medborgare och kommun samt 
mellan stat och kommun egentligen ser ut när det gäller ansvarsutkrävande (se 
Anderssson, 2002, s.38 ff.; Strom, 2000). Med ett sådant synsätt framträder en 
kommunaldemokratisk kedja av principal-agent relation där kommunen är 
agent åt kommunmedborgarna och en stat-kommun kedja där kommunen är 
agent åt staten. Man kan också identifiera en inomkommunal principal-agent 
relation där fullmäktige är principal och underliggande nivåer agent; kommun-
styrelsen och nämnderna är agent gentemot fullmäktige. Kommunstyrelsen 
kan också vara principal i förhållande till nämnderna. När styrelsen begär in 
information och yttranden från nämnderna, för att kunna fullgöra sin 
ledningsfunktion, uppträder den som principal (jfr Lindquist & Losman, 2001, 
s.132f.). Kommunala revisorer har egen initiativrätt med ett lagreglerat 
granskningsuppdrag som innebär att nämnderna och de anställda är skyldiga 
att lämna de upplysningar som revisorerna efterfrågar. I det avseendet är 
revisorerna principal i förhållande till nämnderna. Samtidigt är revisorerna 
agent och underställd kommunfullmäktige. Fullmäktige fattar självständiga 
beslut. Detta gäller också beslut inom revisionsområdet; beslut om revisions-
reglemente, åtgärder till följd av revisorsanmärkningar och beslut om ansvars-
frihet (Lindquist & Losman, 2001).  

Inom ramen för den kommunala självstyrelsen utkräver medborgare ansvar 
av de politiskt ansvariga i val, medan fullmäktige utkräver ansvar av nämnder, 
styrelser, fullmäktigeberedningar och enskilda politiker varje år i samband med 
att verksamhetsberättelsen presenteras (ibid.; Kommunförbundet-Landstings-
förbundet, 2002). I de fall då ansvarsförhållandena är otydliga, (exempelvis när 
staten och kommunerna har delat ansvar t.ex. inom sektorn social service, när 
politiskt ansvariga delegerat ansvar till tjänstemän, när en kommun samverkar 
med en annan kommun, ett landsting eller om kommunen ingår som aktör i 
någon form av partnerskap, när utförare av kommunala tjänster inte är 
kommunen) försvåras möjligheterna att utkräva ansvar. Tjänstemän och 
professionella som möter medborgarna i kommunen får ofta stå till svars för 
de beslut och prioriteringar som görs på olika nivåer. I många medborgares 
ögon bär de ansvar för de beslut som fattas, men politiskt ansvar kan bara 
utkrävas av politiska organ och politiker. 
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Decentraliseringsmodeller 
Ett annat sätt att förstå fördelningen av makt och ansvar är att se hur 
kommunerna har organiserats när de fick ökat ansvar i och med den 
kommunallag som implementerades under tidigt 1990-tal (SFS 1991:900). I 
denna decentraliseringsprocess fick kommunerna större frihet att organisera 
sina interna besluts- och förvaltningsorgan och den statliga regleringen 
minskade (Montin, 2002; Nygren, 1994). De fick också möjlighet att anlita 
andra utförare av verksamheterna än den egna kommunen. Vidare tilläts kom-
munala företag. Till detta kom staten också att delegera de politiska priori-
teringarna till kommunerna genom att delvis frångå speciallagstiftning och i 
högre grad lita till ramlagar och generella statsbidrag (se Nygren, 2004 när det 
gäller det sociala området). Sammantaget skapades därmed förutsättningar för 
kommunerna att ta på sig det decentraliserade och delegerade ansvaret på 
olika sätt genom att organiseras olika. 

Utifrån Rothstein (1987)7 urskiljer Dahlberg, Lundgren och Åsén analytiskt 
sex modeller för hur makt och ansvar kan fördelas när ansvaret decentra-
liserats från staten (1991, s.60-63). Förutom att makt och ansvarsdimensionen 
förhåller sig olika i de olika modellerna, så beaktar de även att offentliga 
tjänster kan utföras av olika aktörer. Sålunda talar dessa forskare om: 
 

– En professionell modell där ansvaret för att genomföra och utveckla verksamheten 
innehas av de professionella. Styrning sker genom ramar och mål. Den professionelles 
kompetens och etiska handlande kan prövas eftersom ansvaret för genomförande 
utkrävs av dem. Det statliga och kommunala inflytandet kan vara stort om staten 
respektive kommunen formulerar mål och ramar. 

– En korporativ modell i vilken ansvaret för verksamheten ligger på korporationer och 
intressegrupper. Korporationen/gruppen sätter mål och görs ansvarig för genomfö-
rande. I denna modell kan statens och kommunens inflytande endast vara begränsat. 

– En brukarmodell där verksamheten styrs av dem som brukar den. Mål och ramar kan 
sättas upp av brukarna och ansvar kan utkrävas av dem t.ex. genom representanter i 
(lokala) styrelser. Men i den här modellen kan också staten och kommunen utöva 
inflytande om mål och ramar anges där. 

– En politisk modell där hela ansvaret ligger hos de lokala politikerna. Mål och ramar 
anges av dessa och ansvarsutkrävande är en del av den politiska processen (val). På 
liknande sätt som i den professionella och brukarmodellen kan styrning och inflytande 
från staten och kommunen utövas i den här modellen. 

                                                 
7 Rothstein diskuterar implementering och legitimitetsaspekter utifrån sex modeller, vilka också finns 
presenterade i Rothstein (1991). 
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– En marknadsmodell vilket betyder att verksamheten styrs genom efterfrågan. Mål 
och ramar anges av de enskilda producenterna i syfte att locka till sig kunder. 
Ansvarsutkrävande i egentlig mening är inte aktuellt, utan sker genom att konsumen-
terna ger förnyat förtroende genom att fortsätta köpa tjänsterna, eller byter producent 
när de mist förtroendet. Kommunalt och statligt inflytande är praktiskt taget omöjligt. 

– En låt-gå-modell där mål och ramar anges av den som har mest inflytande. Ingen 
formell ansvarighet finns i den modellen utan läggs hos den som har initiativet. 

De modeller som ger staten och kommunerna störst chans till styrning och 
inflytande är den professionella, den politiska och brukarmodellen. Det 
betyder att statlig och kommunal styrning och kontroll fortfarande kan utövas 
när makt och ansvar decentraliseras till kommunerna. Genomförs merparten 
av den offentliga verksamheten i bolag, stiftelser eller av privata/ickekom-
munala organisationer, minskar kommunens insyn och möjlighet till kontroll 
och styrning även om lekmannarevision införts och kommunen styrs genom 
direktiv. 

Ser man till kommunerna som helhet, återfinns knappast någon modell i 
renodlad form i någon kommun. Det kan ändå konstateras att vissa kom-
muner har större likheter med vissa modeller än andra. Hur kommunerna 
fördelar makt och ansvar kan se olika ut i olika kommuner. Några behåller en 
stor portion makt och ansvar på den kommuncentrala nivån. Andra 
decentraliserar till lägre nivåer och praktiskt taget all ekonomiadministration 
flyttats ut till serviceenheterna. På vissa håll har man behållit flertalet offentligt 
finansierade verksamheter inom kommunens hägn. På andra håll har man 
istället varit flitig med att lägga ut på entreprenad, öppna för enskilda aktörer 
eller sålt delar av de tidigare verksamheterna. Dessutom finns geografiska 
uppdelningar av ansvar genom kommundelsnämnder i en del kommuner. Det 
är tänkbart att dessa olikheter i lokala sammanhang har betydelse för hur 
granskningar av olika slag ter sig i olika kommuner. Granskas det till exempel 
mer och oftare i kommuner med ett stort inslag av entreprenadverksamhet? 
Eller spelar det inte någon större roll hur kommunerna är organiserade för de 
granskningar som genomförs? 

Policyområdesspecifika aspekter på makt och ansvar 
Ser man till olika offentliga sektorer när det gäller fördelning av makt och 
ansvar mellan stat och kommun kompliceras bilden ytterligare. Skolans och 
socialtjänstens områden har till exempel haft en stark statlig regelstyrning 
tidigare, för att under 1980- och 1990-talet levt i en period av avreglering. Den 
perioden följs nu av tilltagande statliga tillsyns- och kontrollaktiviteter. Den 
lokala näringslivspolitiken har inte alls reglerats på detta sätt av staten och 
kommunerna har alltså haft stort utrymme att bedriva den efter eget huvud. 
Inom miljöområdet delar olika nivåer på makt och ansvar. Staten anger förstås 
den nationella inriktningen medan kommunerna har både makt och ansvar för 
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att förverkliga de nationella målen. Kommunerna har befogenheter att se till 
att företag inom den egna kommunen lever upp till vissa nationella inten-
tioner. Olika principal-agent relationer och olika modeller för decentralisering 
kan därmed urskiljas för olika policyområden. Hur ansvar och makt fördelas 
är således en ständigt föränderlig process som bottnar i en kamp om makt och 
inflytande, både mellan stat och kommun, inom kommuner samt inom och 
mellan policyområden. Det sagda betyder att olika policyområden i kom-
munerna kan förväntas vara granskade på olika sätt och utav olika aktörer. 
Exempelvis är det rimligt att förvänta sig att social- och skolområdet granskas 
mer av staten än näringslivsområdet. Däremot kanske näringslivsområdet 
granskas intensivare av kommunens revisorer och miljöinspektörer. 

Det räcker dock inte att ha föreställningar och kunskaper om hur makt och 
ansvar kan gestaltas på kommunnivå. Vi menar att vi dessutom behöver ha en 
uppfattning om hur en mer generell styrningsideolologi kan karaktäriseras för 
närvarande för att förstå oss på kommungranskning (se nedan). Liksom inom 
planeringsområdet (Khakee, 1998) finns olika trender när det gäller styrning 
vilket påverkar granskningsaktiviteter. 

Mål- och resultatstyrning 
I samband med decentraliseringen av makt och ansvar till kommunerna följde 
en förändring av styrningsideologi och -praktik. Central styrning med hjälp av 
specialdestinerade statsbidrag, detaljerade regler och bestämmelser för vilka 
förutsättningar som skulle finnas för genomförandet av offentliga tjänster och 
hur dessa skulle genomföras blev ologiskt. Successivt har andra former för 
statlig och kommunal styrning införts. Den gemensamma nämnaren heter 
idag mål- och resultatstyrning. Men mål- och resultatstyrning är inget som 
nödvändigtvis följer med decentralisering. Som exempel kan nämnas att man i 
England och USA ser liknande styrningsstrategier växa fram när skolans 
styrning centraliseras (Henkel, 1991; Ball, 1994). 

Tanken med mål- och resultatstyrning är att en legitim instans formulerar 
målen för verksamheten. Genom att (på olika sätt) mäta resultaten kon-
trolleras måluppfyllense eller avvikelser. Centralt i mål- och resultatstyrning är 
alltså målformulering, målkonsensus och resultatmätning (se Montin, 2002, 
s.104). 

Det finns dock problem med denna typ av styrning av offentliga, dvs. 
politiskt styrda verksamheter/organisationer (Alexandersson, 1999; Montin, 
2002; Rombach, 1991). När det gäller målformulering ska den ske utifrån 
förutsättningen att olika politiska partier, grupper, medborgare etc. intar olika 
politiska ståndpunkter och därmed idéer om: vad som ska uppnås med de 
offentliga verksamheterna, hur detta ska uppnås, för vem/vilka, av vem/vilka, 
när och under hur lång tid. I vissa fall är det inte ens möjligt att skapa 
konsensus om huruvida en verksamhet överhuvudtaget ska vara offentlig eller 
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inte. Än mindre är det möjligt att komma överens om hur dess mål och ramar 
ska anges. Ett annat problem med mål- och resultatstyrning har att göra med 
resultatmätningen. För flera offentliga verksamheter med komplexa och ofta 
motstridiga målsättningar, är det svårt att finna former för att mäta resultat. 
Även resultaten är sammansatta och motstridiga och svårfångade med de 
mätmetoder vi för närvarande känner till. Resultatmätningar av olika slag (t.ex. 
utvärderingar) har också visat sig ha effekter på den verksamhet de mäter. 
Ungefär på samma sätt som prov i skolan styr elevernas inriktning på vilket 
stoff som är viktigt att lära (Sahlin-Andersson, 1995; Segerholm, 2001). En del 
av styrningen kommer därför att bestå av den inriktning och den form som 
resultatmätningarna ges, även om dessa mätmetoder inte svarar mot målfor-
muleringarna. 

NPM 
Förutom mål- och resultatstyrning har andra idéer importerats till offentlig 
verksamhet från det privata näringslivet. De går under samlingsbegreppet 
New Public Management (NPM). Bland de idéer som nämns är tanken att 
skilja producenter av offentliga tjänster ifrån dem som formulerar målen och 
beställer tjänsterna, som exempelvis i beställar-utförar modellen. Ytterligare ett 
inslag i den nya styrningsideologin är kopplad till valfrihet (se t.ex. Montin 
2002, s.111-112; Pollitt, 1995). Tanken om valfrihet vilar på förutsättningen 
att det finns alternativ och dessa alternativ behöver presenteras för att de som 
ska ta del av tjänsterna/servicen vet vad de ska välja. För sådana presenta-
tioner behövs också metoder, särskilt metoder som kan granska alternativen 
utifrån ett jämförande syfte och kommunicera resultaten till ”kunderna”. Med 
tanken om valfrihet kommer också behovet av att ha valalternativ, varför 
offentlig verksamhet, enligt NPM ideologin också bör öppnas för privata 
företag (för en skildring av NPM i en kommun, se Kite, 2004). 

Granskning inom den nya styrningsideologin 
Tillsammans med decentralisering, mål- och resultatstyrning och valfrihetsre-
formen har nya former för resultatmätningar och kontroll av måluppfyllelse 
införts på både statlig och kommunal nivå. När det gäller resultatmätningar 
inriktas de mot olika mål med verksamheterna. Man kan alltså tänka sig 
resultatmätningar som inriktas mot ekonomisk, juridisk och ideologisk/ 
politisk måluppfyllelse. Utöver dessa resultatmätningar finns också gransk-
ningar som gör jämförelser mellan kommuner och enheter inom kommuner 
möjliga. De baseras på tanken om att information behövs för att individerna 
ska kunna göra rationella val (valfrihetsidén).  

Flertalet av dessa kontroll-, mål- och kvalitetsmätningar, liksom interna 
ekonomiska transaktionssystem och idén om målkonsensus hör till NPM. De 
har fått genomslag i många andra nationer världen över som en sorts global 
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trend (Rövik, 1998). Dahler-Larsen (1998) och Power (1997) beskriver dem 
som institutionaliserade granskningsprocedurer som är tänkta att inge 
förtroende genom de till synes välplanerade interna och externa kontroll- och 
granskningssystem som upprättas. Generellt sett ökade NPM inslagen i 
kommunerna under 1980- och första delen av 1990-talet för att nu finnas kvar 
i lite olika omfattning (Montin, 2002). När det gäller genomslaget av NPM-
inspirerade granskningar kan de antas variera mellan kommuner och mellan 
olika policyområden, bland annat beroende på i vilken utsträckning kom-
munen använder sig av externa producenter av tjänster, på hur god den 
kommunala ekonomin är. 

Det vi vet idag när det gäller granskningar generellt är att sådana aktiviteter 
har ökat på samtliga nivåer inom både politik och förvaltning (Toulemonde, 
1995). De många olika granskningsaktiviteterna är också tänkta att vara ett 
stöd i konsolideringen och reformeringen av välfärdsstaten (Albaek, 1998; 
Johnsen et al., 2001; Pollit et. al., 1999; Power, 1997; Stufflebeam, 2001). 
Huruvida de verkligen är det kommer vi inte att kunna svara på i vårt projekt. 
Vi misstänker dock att mängden och omfattningen av granskningar kan ha 
andra effekter än de förväntade (Power, 1997; Segerholm & Åström 2004). 
Det blir ett uppslag att följa i fortsatta studier.  

Analysram och checklista 
För den här studien utvecklades en analysram för empirisk undersökning av 
de kommungranskande aktörernas betydelse och som bygger på delar i 
referensramen. Analysramen redovisas i bilaga 1. Där finns också en checklista 
baserad på begrepp som har introducerats i det här kapitlet. Analysramen och 
checklistan har använts som hjälpmedel för datainsamling och analys av 
kommungranskarnas betydelse för lokal politik, förvaltning och demokrati (se 
vidare i nästa kapitel).  
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3. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Eftersom syftet är att beskriva och analysera kommungranskningars och 
kommungranskande aktörers betydelse för den lokala politiken och demo-
kratin, och samtidigt ta hänsyn till det lokala sammanhangets inverkan på 
granskningar, behövs ett angreppssätt som kan fånga: 
 

- olika sorters granskningsaktiviteter 
- olika granskningsaktörer och deras erfarenheter av de granskningar de 

genomför  
- de erfarenheter som beslutsfattare (de granskade) har av granskningar, 

eventuell effekter av granskningar på kommunala verksamheter, eventuell 
betydelse för politik och demokrati, det vill säga inflytande på den lokala 
kommunala kontexten 

- samt den lokala kommunala kontextens betydelse för olika sorters 
granskningar 

 
Vi menar att fallstudier är ett användbart sätt att ta oss an den uppgiften. 

Fallstudier 

Fallstudier är lämpliga att använda när man undersöker fenomen som är 
samtida, har hög komplexitet och där man försöker beskriva och förstå 
sammansatta fenomen (Stake, 1995; Yin, 2003). Alla metoder för data-
insamling som gör att fallet/en kan representeras på ett mer fullödigt sätt 
används (i mån av tid och andra resurser). Stake (1995) talar till exempel om 
en palett av metoder. En styrka med fallstudier är dessutom att det samman-
hang i vilket fallet finns är en väsentlig del av beskrivning och tolkning. Det 
unika fallet förstås så att säga i sitt unika sammanhang. Om man undersöker 
flera fall kan man laborera med förståelsen som grundar sig i det enskilda 
fallet, men också på jämförelser mellan likheter och olikheter mellan fall. 
Generaliseringar i statistisk mening till hela populationer är däremot inte 
möjliga att göra. I stället kan man generalisera genom att jämföra fall-
beskrivningar med de erfarenheter man har av andra fall (”naturalistic 
generalizations”, Stake & Trumbull, 1982), eller genom att relatera fallbeskriv-
ningar och tolkningar till teorier som i sig har större generalitet (Yin, 2003). 

Fallen och urvalet 
I det här projektet har vi använt oss av jämförande fallstudier. Varje kommun 
konstituerar ett fall. Fyra kommuner ingår i undersökningen. Urvalet har 
gjorts med avseende på storlek, geografiskt läge, variation i miljö- och närings-
livspolitik, samt demokratiexperiment. Av kostnadsskäl var det också nöd-
vändigt att välja kommuner som inte var alltför avlägsna. Genom att välja ett 
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nordligt län och ett sydligt län gavs undersökningen geografisk spridning. 
Valet av en mellanstor och en mindre kommun i norr motiverades också av 
att båda kommunerna har en väl utbyggd näringslivspolitik. De mellansvenska 
kommuner som valdes för att någorlunda svara i storlek med dem i det Norra 
länet har en utbyggd lokal miljöpolitik. Vidare har en av kommunerna i det 
Södra länet fört en offensiv näringslivspolitik och har dessutom lång erfaren-
het av olika decentraliseringsformer och demokratiexperiment. Kommunernas 
politik med avseende på det sociala området och skolområdet har inte använts 
som urvalskriterium eftersom samma nationella regler och normer, och 
därmed likartade krav, gäller för samtliga kommuner. Politiskt sett har social-
demokraterna under lång tid haft, och har fortfarande en stark ställning i 
samtliga fyra kommuner. Det hade naturligtvis varit en styrka att ha med 
någon/några kommuner med borgerlig majoritet i undersökningen. Eftersom 
det inte var ett primärt urvalskriterium blev det inte så den här gången. Något 
urvalskriterium som gäller kommungranskning hade vi inte av det enkla skälet 
att lite är känt inom detta område. Före studien hade vi alltså inte någon 
särskild uppfattning om de fyra kommunerna med avseende på gransknings-
aktiviteter. 

Informationsinsamling 

För varje kommun har vi samlat in information om det lokala sammanhanget. 
Det har handlat om hur kommunen styrs (exempelvis genom ekonomi-
styrning, mål- och resultatstyrning, dominerande personer, grupper), relationer 
till näringsliv och föreningar samt pågående demokratiarbete. Vi har också 
samlat information om de mest framträdande granskningsaktiviteterna och 
aktörerna, om de erfarenheter både granskare och granskade har av de gransk-
ningar som genomförs samt om de effekter av granskningar av olika slag som 
dessa informanter har uppmärksammat. (Intervjufrågorna återfinns i bilagorna 
3a och 3b.) 

Genom att ställa samma frågor till informanter som har olika perspektiv 
och som företräder olika grupper och intressen, byggde vi in validering genom 
triangulering (Merriam, 1991; Stake, 1995). Detta möjliggjordes genom urvalet 
av informanter. Flera möjliga perspektiv finns representerade genom urvalet 
av informanter vilket gav möjligheter att jämföra utsagor och på så sätt se 
vilka som är samstämmiga. Det har i sin tur givit större tyngd åt vissa 
tolkningar/slutsatser. Det är emellertid också en styrka att kunna visa att det 
faktiskt finns olika syn på samma skeende beroende på från vilken utsikts-
punkt informanten har. 

Insamlingsmetoder 
En stor del av informationsinsamlingen har skett genom intervjuer. Revisions-
rapporter från fallkommunerna har också samlats in. De har analyserats i en 
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separat rapport (Almqvist, Sköllerhorn & Hanberger, 2004). Intervjuerna i 
våra fyra fallkommuner föregicks av en pilotstudie i två kommuner. Den 
omfattade 13 intervjuer. I pilotstudien prövades vår intervjumanual och uti-
från informanternas svar och kommentarer reviderade vi frågorna innan vi 
genomförde huvudstudien. Urvalet av intervjupersoner baserades på att vi 
ville ha både ansvariga politiker och förvaltningschefer som företrädare för 
kommunen. Detta innebar i sig en begränsning av undersökningen (se nedan 
under ”Avgränsningar”). De som vi identifierat som de mest framträdande 
externa granskarna av kommunal politik och verksamhet i pilotstudien var 
kommunala revisorer, media och statliga granskare. Samtidigt begränsades vi 
av de resurser som stod till buds, vilket innebar att vi inte kunde intervjua 
samtliga tänkbara företrädare i alla fyra kommuner. I bilaga 2 finns en förteck-
ning på dem som slutligen kom att ingå som informanter i undersökningen 
(funktioner, positioner och antal). För att få så öppenhjärtiga svar som möjligt 
i intervjuerna bestämde vi också att kommunerna skulle vara anonyma, liksom 
informanterna. Det är svårt att veta om vi har fått kvalitativt bättre infor-
mation av den anledningen. Vi tror dock att en del information som vid 
intervjutillfällena var lite känslig kom oss till del för att vi erbjöd det alter-
nativet. Två personer genomförde samtliga intervjuer, sammanlagt 57 stycken 
(exkl. pilotintervjuerna). Intervjuerna varade mellan en och en och en halv 
timme och spelades in på band. 

Principen om informerat samtycke har följts när informanterna tillfrågades 
om de ville delta. Tre personer avböjde medverkan. Detta har inte nämnvärt 
påverkat kvaliteten på informationen enligt vår uppfattning eftersom personer 
i samma positioner och med liknande arbetsuppgifter har funnits att intervjua 
i andra kommuner. 

I fallbeskrivningarna och beskrivningarna av policyområdena har dessutom 
offentlig statistik och sekundärkällor använts för att göra beskrivningarna mer 
heltäckande. 

Bearbetning, analys och beskrivningar 

Samtliga intervjuer transkriberades i det närmaste ordagrant. ”Hummanden” 
och liknande uteslöts. Kompletta intervjuutskrifter var nödvändiga så att 
samtliga i projektet ingående forskare hade tillgång till allt material. 

I arbetet med fallbeskrivningarna lästes samtliga intervjuer som rörde en 
och samma kommun ett flertal gånger, för att på så sätt skapa en helhetsbild 
av kommunen. Därefter strukturerades intervjuutsagorna. Strukturering och 
analys har genomförts något olika beroende på vilken forskare det är som har 
svarat för fallbeskrivningen och analysen. Man skulle kunna beskriva 
skillnaden som skillnaden mellan ”intrinsic case studies” och ”instrumental 
case studies” (Stake, 1995). Det förstnämnda begreppet innebär att beskriv-
ning och analys görs på fallets villkor. Det vill säga att den information som 
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forskaren får om fallet bildar utgångspunkt för beskrivning och analys. När 
det gäller instrumental case studies hanterar forskaren fallet utifrån en i förväg 
bestämd utgångspunkt med specifika frågor som undersöks på samma sätt i 
samtliga fall. Nu har dessa förhållningssätt inte varit renodlade utan de båda 
forskarna placerar sig någonstans mellan dessa båda inriktningar, men med 
preferens för den ena eller andra. Vi menar att de båda tillvägagångssätten har 
utgjort en produktiv skillnad. Det åskådliggörs genom att större delen av 
analyskategorierna i checklistan (bilaga 1) inryms och behandlas i samtliga fall-
beskrivningar, trots att fallbeskrivningarna tillåtits följa något olika struktur.  

I beskrivning och analys av granskning inom de fyra policyområdena har 
fyra forskare svarat för varsitt område utifrån var och ens områdesmässiga 
kompetens. Samma intervjumaterial som har legat till grund för fallbeskriv-
ningarna har använts i beskrivning och analys av dessa granskningar. I dessa 
beskrivningar har även de insamlade revisionsrapporterna nyttjats. Analyserna 
utgår i huvudsak från forskarnas områdeskunskaper men också utifrån de 
analyskategorier som använts i fallanalyserna samt utifrån den information 
som funnits i materialet (se checklista bilaga 1 samt nedan angående avgräns-
ningar). 

Fallbeskrivningarna 
I de följande kapitlen beskrivs de fyra fallen, kommunerna. Varje fall-
beskrivning inleds med en karaktäristik av kommunen. Där ges också en bild 
av hur kommunen styrs, pågående insatser för att stärka den lokala demo-
kratin samt kommunens relation med näringsliv och föreningsverksamhet. Vi 
har bedömt att dessa aspekter av den kommunala kontexten är viktiga att 
beakta när betydelsen av kommungranskningar diskuteras. Olika sorters 
kommungranskningar och hur de uppfattas av både de granskade och granskarna 
utgör huvudinslagen i beskrivningarna. Likartade aspekter ingår i samtliga 
fallbeskrivningar (se checklista i bilaga 1). I den mån kvantifiering används i 
beskrivningarna, till exempel för att påvisa att det är flera av de intervjuade 
som ger uttryck för liknande åsikter, har vi valt att använda uttryck som ”en 
majoritet”, ”flera”, ”några” och så vidare. Vi vill på det sättet visa att det inte 
går att generalisera kvantitativt inom kommunen. Samtidigt är det inte 
oväsentligt om en åsikt är gemensam för flera av intervjupersonerna eller helt 
apart. I den här typen av studier är uppfattningar av både generell och specifik 
natur intressanta och har alltså redovisats. Även avsaknad av vissa åsikter eller 
uppfattningar kan vara av intresse och finnas redovisade i förekommande fall. 

Citat förekommer för att exemplifiera vilken typ av intervjuutsagor som 
underbygger våra beskrivningar eller för att lyfta fram specifika uttalanden. 
Samtliga citat följer i stort sett talspråkssyntax men skrivs med skriftspråk för 
att underlätta läsningen. I vissa fall har vi funnit det rimligt att redovisa vilken 
position den citerade innehade vid tidpunkten för intervjun. Det kan 
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exempelvis gälla en utsaga som är sektorsspecifik. I andra fall kan det handla 
om att markera gränsen mellan politiker och tjänstemän. 

Policyområdesbeskrivningarna 
Liksom i kapitlen om de fyra kommunerna, finns det gemensamma element i 
samtliga presentationer. Dessa är beskrivningar av granskningsverksamheterna 
och de erfarenheter som gjorts av dessa inom varje policyområde samt vilken 
betydelse granskningarna bedöms ha för lokal policy och demokrati. 

Kommungranskningar och demokrati 
Relationen mellan kommungranskningar och demokrati undersöks med hjälp 
av en jämförelse mellan demokrativärden i olika granskningsformer samt med 
hjälp av idealtypsjämförelser. En diskussion om kommungranskningar och 
demokratimodeller förs i de avslutande kapitlen när beskrivning och analys 
har redovisats. 

Avgränsningar 

I det här forskningsprojektet undersöks granskningars betydelse för den lokala 
demokratin i huvudsak med avseende på den kommuncentrala politiken och 
administrationen. Som nämnts tidigare betyder det att aktörer på andra nivåer 
inom den kommunala organisationen, till exempel anställda i de olika verk-
samheterna, har ingått i undersökningen i mycket begränsad omfattning.8 Det 
betyder också att information från kommunmedborgare (av olika slag) inte har 
samlats in. Vad ”skolpersonal” eller ”den vanlige medborgaren”, i form av en 
ung, gammal eller förvärvsarbetande människa, tycker att olika kommun-
granskningar har för betydelse för den lokala demokratin har därför inte 
belysts. Detta är givetvis en brist när demokratiaspekter undersöks, särskilt om 
man är intresserad av demokratirörelser som inte enbart handlar om och 
förekommer inom det parlamentariska systemet.  

Undersökningen är också avgränsad i tid på så sätt att det är tiden mellan 
mitten av 1990-talet och 2002 som har utgjort projektets tidsmässiga omfång. 
I vissa fall förekommer både uppgifter och resonemang som leder in i år 2004, 
men det utgör undantag. Sådana uppgifter illustrerar snarast att kommun-
granskningar genomgår förändring vilket är synligt i studien. 

Felkällor 
Den kommunala revisionen har fått ett stort genomslag i flertalet intervjuer. 
Det betyder inte att den typen av granskning med nödvändighet är den som 
har störst betydelse när det gäller påverkan eller betydelse för den lokala 

                                                 
8 Det finns dock intervjuer med företrädare för lokala utvecklingsgrupper i Lilla och Stora Södra. Dessa 
personer har av andra uppgivits ha viss betydelse som granskare. Vidare har Komrevs kommunansvariga i 
dessa kommuner intervjuats samt oppositionspolitiker. 
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demokratin. Att flera av de intervjuade har talat mycket om och ofta hänvisat 
till den kommunala revisionen i besvarandet av intervjufrågorna, har bland 
annat att göra med urvalet av intervjupersoner. Genom att intervjua nämnds-
ordföranden, chefstjänstemän och kommunens revisorer, är det rimligt att vi 
huvudsakligen har fångat den granskningsform som dessa informanter oftast 
stöter på och kommer i kontakt med. Under intervjuerna poängterades noga 
att vi med begreppet kommungranskning inbegriper alla möjliga sorters 
granskningar som informanterna kunde komma att tänka på. Det hjälpte ändå 
inte och vi fann det svårt att framhärda att i varje fråga specificera de olika 
typerna. Betoningen på den kommunala revisionen i intervjuutsagorna kan 
givetvis tolkas så att det verkligen är denna typ av granskning som är mest 
betydelsefull för kommunen. Begreppet ”granskning” har emellertid varit 
problematiskt under intervjuerna och det är lika rimligt att tolka betoningen 
på kommunal revision som att det är den typen av granskning som 
informanterna i första hand förknippar med begreppet granskning. 

Trovärdighet 
Har vi mätt det vi skulle mäta? Det är den klassiska validitetsfrågan. I den här 
sortens undersökningar är det lite svårt att tala om regelrätta mätningar. Det är 
ändå angeläget att fråga sig om man i ett forskningsprojekt har fångat den 
information som man avsett att fånga, har besvarat de frågor man har ställt i 
utsikt att besvara samt om det har gjorts på ett trovärdigt sätt. Vi är medvetna 
om att vår studie har brister. Vi menar ändå att vi i huvudsak har lyckats 
besvara flertalet frågor som vi ställde, även om de svar vi kan ge är långt ifrån 
uttömmande. 

Att våra fallbeskrivningar är trovärdiga har vi kontrollerat genom att ge 
varje informant möjlighet att läsa igenom dem och rätta sakfel samt 
kommentera våra tolkningar och slutsatser. Ett sådant förfarande stärker den 
interna validiteten liksom triangulering (Merriam, 1991; Stake, 1995). Sakfel 
och missuppfattningar har vi rättat till. De som har hört av sig har också låtit 
oss förstå att de tycker att beskrivningarna är rättvisande när det gäller deras 
kommun. Trovärdigheten stärks också genom att vi låtit olika perspektiv 
komma fram i beskrivningarna. Ytterligare ett tecken på att beskrivningarna är 
trovärdiga är det faktum att det finns stor samstämmighet i forskarnas upp-
fattningar om hur väl intervjumaterialet stämmer med beskrivningarna. Detta 
trots att inte alla forskare har deltagit i lika stor omfattning i insamlandet och 
bearbetningen av materialet. 
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4. LILLA SÖDRA 

Kommunen 

Kommun Lilla Södra har ett gynnsamt läge med goda kommunikationer och 
närhet till en större kommun. I kommunen finns ett flertal tätorter utanför 
centralorten som gör att hela kommunen är relativt jämt befolkad. Enligt 
Svenska Kommunförbundets kommunindelning tillhör kommunen gruppen 
övriga, större kommuner.9 

Befolkning och ekonomi 
I Lilla Södra bor knappt 16 000 människor. Befolkningsstrukturen skiljer sig 
inte nämnvärt från landets genomsnittskommun. Andelen invånare över 65 år 
är visserligen något högre än riket, men skillnaden är inte så stor. 
Befolkningen ökade fram till 1980, bland annat till följd av kommunsamman-
slagningarna. Mellan 1992 och 2002 minskade befolkningen med sex procent 
och trenden är att befolkningen fortsätter att minska.  

Kommunens näringsstruktur domineras av många små och några större 
företag. Därför är också fler personer sysselsatta inom tillverkningsindustrin 
jämfört med andra kommuner. Likaså arbetar något fler personer inom jord- 
och skogsbruk jämfört med riket. År 2002 var arbetslösheten och personer i 
arbetsmarknadsåtgärder några procent högre än i riket. Medelinkomsten var 
14 000 kronor lägre än riksgenomsnittet 2003.  

Ekonomiska mått indikerar att kommunens ekonomi inte varit helt stabil 
under senare år. 2003 var kommunens skatteintäkter något lägre än riks-
genomsnittet (medelskattekraften var 91% av riksgenomsnittet eller 12 000 
lägre per invånare detta år). Kommunens ekonomi har vissa år inte varit i 
balans. Statistik över det ekonomiska resultatet, mätt som intäkter minus 
kostnader per invånare, visar att det funnits ett rejält underskott under tre år 
(1998, 1999 och 2000), men underskottet har därefter vänts. Lilla Södra 
redovisar ett plusresultat 2001 och 2002.  

Kommunens totala utgifter för olika typer av verksamheter var 2001 cirka 
39 000 kronor per invånare. I likhet med andra kommuner avsattes drygt 40% 
för förskoleverksamhet och utbildning och knappt 40% på social verksamhet. 
Som kontrast var budgeten för kommunal revision 600 000 per år vilket 
omräknat blir 38 kronor per invånare. Kommunal revision motsvarar med 
andra ord cirka en tusendels procent av kommunens totala utgifter. Utöver 
kommunala revisionsinsatser har en del resurser avsatts för internt kontroll-
arbete och likaså tillkommer en och annan utvärdering. 

                                                 
9 Statistiska uppgifter har hämtats från SCB statistikdatabas 
(http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp), Årsbok för Sveriges kommuner och SCB (2003) Den 
offentliga sektorn. Bokslut för verksamhetsåret 2002. 
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Politisk styrning och relation till omgivningen 
I Lilla Södra har socialdemokraterna haft ett stabilt maktinnehav sedan 1940-
talet. Partiet har ofta haft egen majoritet, vilket också är fallet under 
nuvarande mandatperiod. Endast under kortare perioder har socialdemokrat-
erna behövt hämta stöd från vänsterpartiet. Socialdemokraterna har med 
andra ord i mångt och mycket styrt utvecklingen i kommunen de senaste 
50 åren. Det är också den bild som granskare och granskade vanligtvis lyfter 
fram som svar på frågan ”vem styr och hur styrs kommunen?”. Det finns 
emellertid olika meningar om i vilken utsträckning det är beslutsfattare10 i 
kommunstyrelsen eller på nämndsnivå som idag styr kommunen. Kommun-
styrelsens ordförande anser att kommunen är mycket decentraliserad och att 
makt och ansvar i hög grad ligger på nämndsnivån. Andra menar att det är 
kommunstyrelsen som utövar mest makt och styrning.  

Några djupa politiska motsättningar finns inte och har heller inte funnits 
under senare år. Det finns ett stort samförstånd kring viktiga frågor medan 
uppfattningarna mellan partierna skiljer sig i mindre frågor. I Lilla Södra finns 
med andra ord en form av samförståndsanda. Också företrädare för det 
största oppositionspartiet upplever att majoritetspartiet vill samverka med 
andra partier. Kommunledningen anstränger sig för att försöka få alla partier 
delaktiga i politiken. Det kommer bland annat till uttryck i att alla partier är 
representerade i kommunstyrelsen.  

Kommunen är som de flesta kommuner mycket angelägen om att upprätt-
hålla goda kontakter och en konstruktiv dialog med det lokala näringslivet. 
Företagens samarbete med varandra och med kommunen har gått i vågor. För 
några år sedan var företagen mycket aktiva, men nu upplever beslutsfattarna 
att aktiviteten har gått tillbaka väsentligt. Det finns inga starka företags-
organisationer och kommunen uppfattar att företagen inte samverkar med 
varandra i den utsträckning som vore önskvärt. Kontakterna och dialogen 
med näringslivet skiljer sig också mellan olika kommunala verksamhets-
områden. På miljöområdet är kontakterna och samarbetet omfattande och 
mest utvecklat. Det gäller inte enbart tillsynskontakter utan också miljöarbete i 
allmänhet. Kommunens näringslivsorgan har självklart mycket kontakter med 
företagen. 

Beslutsfattarna upplever också att kommunen har goda kontakter med 
föreningslivet, framförallt med föreningar som står nära socialdemokraterna 
men också med en del andra föreningar och intresseorganisationer. Med 
pensionärs- och handikapporganisationerna sker ett kontinuerligt och 
institutionaliserat samarbete genom de pensionärs- och handikappråd som 

                                                 
10 Begreppet beslutsfattare används i rapporten för både politiker och tjänstemän på kommunlednings- och 
nämnd-/förvaltningsnivå. I de fall en skillnad mellan dessa vill markeras används politiker eller politiskt 
ansvariga respektive förvaltningschefer eller administrativt ansvariga. 
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inrättats. Dessa organisationer är väl integrerade i kommunens löpande arbete 
enligt både beslutsfattare och en företrädare för en av organisationerna. 

Genom 1991 års kommunallag öppnades möjligheten för kommunerna att 
själva bestämma över den kommunala organisationen. Under 1990-talet 
spreds också nya organisationsidéer till den offentliga sektorn. Men det har 
varit ett mycket begränsat genomslag för företagsinspirerade organisations-
modeller och ledningsidéer inom kommunens basverksamheter. Förutom på 
den tekniska sidan, där det finns en tradition av att konkurrensutsätta verk-
samheterna genom entreprenader, så är det bara inom några kommunala 
kringverksamheter som sådana idéer och lösningar har prövats. Inom miljö-
förvaltningen har ett kvalitetssäkringssystem för handläggning av olika typer 
av ärenden införts. Systemet med att kvalitetssäkra handläggningen mot en 
uppställd ISO-norm kommer från näringslivet. 

Den lokala demokratin 
Valdeltagandet var 81% vid det senaste kommunvalet (2002), vilket var två 
procentenheter högre än riksgenomsnittet. I likhet med övriga landet är detta 
en liten minskning jämfört med valet 1998. Om valdeltagandet tolkas som en 
indikator på tilltro till den representativa demokratin och det politiska 
systemet, så kan resultatet betecknas som relativt bra. Men flera av besluts-
fattarna menar att det finns problem med den etablerade demokratin. Fram-
förallt har partierna problem, men problemen uppfattas varken större eller 
mindre än i andra kommuner. Partiaktiviteten är låg inom många partier och 
det är svårt att få unga att engagera sig i partipolitiken. Än så länge har 
partierna lyckats besätta de politiska posterna, men det finns problem.  

Kommunen tillhör inte de allra minsta, men avståndet mellan folkvalda och 
folket är ändå relativt kort, enligt beslutsfattarna. Ansvariga politiker och 
tjänstemän möter ofta medborgarna direkt till exempel när de går och handlar 
eller deltar i föreningslivet. Men kommunledningen tycker inte att demokratin 
fungerar tillräckligt bra utan anser att det är viktigt att försöka hitta nya 
kanaler och mötesplatser där kommunen kan möta medborgarna på nya sätt. 
Försöken att via de politiska partierna skapa engagemang räcker inte. 
Kommunen behöver också få signaler om vilka frågor som medborgarna 
upplever som viktiga och hur befolkningen ser på vad kommunen bör göra 
runt om i kommunen. I samband med revideringen av kommunens översikts-
plan tog kommunstyrelsen därför initiativ till att starta lokala utvecklings-
grupper. Syftet var att få kommuninvånare runt om i kommunen att börja 
diskutera framtidsfrågor. Två studieförbund engagerades i arbetet. Utveck-
lingsgrupperna ses som ett komplement till de politiska partierna, framförallt 
ute i kommundelarna. Våra intervjuer visar att engagemanget och aktiviteten 
inte är lika stor inom alla utvecklingsgrupper, men i några grupper pågår 
mycket engagerat arbete. En företrädare för en av grupperna bekräftar att 
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aktiviteten är stor och att utvecklingsgruppen fungerar som ett komplement 
till partierna. Samarbete utvecklas främst med de kommunala verksamheter 
som finns i kommundelen och det lokala föreningslivet. Utvecklingsgruppen 
har också satt igång en process och ett arbete som inte helt stämmer med 
beslutsfattarnas ursprungliga förhoppningar. Gruppen vill inte gå i någons 
ledband utan arbetar förutsättningslöst med kommundelens problem och 
utmaningar.  

Lilla Södra har också gått ut i pressen och annonserat för att få in idéer från 
kommuninvånarna. Likaså har en strategigrupp tillsatts för att se över 
kommunens övergripande strategi som bland annat ska utreda hur kommunen 
ska kunna bli bättre på att möta medborgarna. Arrangemang som öppet hus 
lockar ibland många besökare, som fallet var när kommunen ordnade öppet 
hus vid reningsverket. Nu överväger kommunen att visa upp fler kommunala 
verksamheter och i samband med detta informera om kommunen och 
samtidigt fånga upp åsikter bland invånarna. Kommunledningen försöker 
också nå ut till politiskt resurssvaga medborgare. Eftersom välutbildade ofta 
ställer höga krav och inte alltid är nöjda med den service som kommunen 
tillhandahåller medan de resurssvaga ofta inte reagerar på samma eller sämre 
service är kommunledningens slutsats att behoven inte i tillräcklig utsträckning 
styr den verksamhet och service som kommunen svarar för. Att lyssna på de 
resurssvaga, som inte tar för sig och inte kommer till tals, beskrivs som en stor 
och svår utmaning för kommunen. 

Utifrån denna korta beskrivning om förhållandena och de lokala förut-
sättningarna i Lilla Södra kommer intresset nu att riktas mot hur kommun-
granskningen fungerar i kommunen.  

Generellt om kommungranskning  

Hur fungerar kommungranskningen i en kommun som på olika sätt 
anstränger sig för att vitalisera demokratin, där kontakterna med näringsliv 
och föreningsliv upplevs fungera väl av beslutsfattarna, där inte nya företags-
inspirerade idéer har slagit rot i organisationen och där det råder en form av 
samförståndsanda?  

Generella drag 
Det visar sig att kommunal revision och därefter media är de två granskare 
som bedriver den mest regelbundna och omfattande granskningsverk-
samheten i kommunen. I medias fall är det inte lokaltidningarnas egna 
granskningar som dominerar utan snarare den nyhetsbevakningen som sker 
som innehåller inslag av granskning. De granskades och också granskarnas 
samlade bild är att media inte ägnar sig åt grävande och granskande 
journalistik i någon stor omfattning. Media arbetar mindre systematiskt och 
noggrant än kommunala revisor och statliga granskare. Staten granskar också 
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kommunen på några verksamhetsområden, men som regel uppfattas de 
statliga granskarna ha en mindre framträdande ställning jämfört med media 
och kommunala revisorer. Det är framförallt på det sociala området och på 
utbildnings- och miljöområdet som staten granskar kommunen. Erfaren-
heterna av, och attityderna till, den totala mängden granskningar varierar 
mycket, allt ifrån relativt positiva till negativa. En förvaltningschef som är för-
hållandevis positiv uttrycker sig på följande sätt:  
 

”Jag tycker personligen att det här med granskning är någonting väldigt bra och 
väldigt positivt. Det gör att man hela tiden…tänker efter på vilket sätt man gör 
saker och ting så att man ligger rätt i tiden och man gör saker och ting utifrån de 
önskemål och behov som finns.” 
 

Men det finns också en hel del frustration bland de granskade. Mängden 
granskningar och de krav som dessa för med sig belastar och tynger ofta 
verksamheterna och särskilt förvaltningen. Alla är med andra ord inte odelat 
positiva. En förvaltningschef uttrycker sig på följande sätt: 
 

”Om man säger så här: det stora bekymret vi har, det är alla förbaskade 
granskningar! En stor mängd. En kombination av granskningar och frågor. 
Och det tar en oerhörd tid för att lokalisera om det är någonting vi måste svara 
på eller bör svara på. Eller någonting vi slipper svara på. … På våra interna 
granskningar har vi kanske 90% i verkningsgrad och när det gäller allt det vi 
stoppar in till andra myndigheter kanske vi har 20% verkningsgrad, bara för att 
beskriva förhållandet”. 

Kommunal revision 

Kommunfullmäktige har antagit ett revisionsreglemente och revisorerna har 
också en utarbetad policy för revisionsarbetet. Strategin innehåller en mängd 
praktiska rekommendationer som syftar till att stärka och konkretisera 
revisionen, bl.a. eftersträvas informella kontakter med fullmäktiges och 
kommunstyrelsens presidium (Revisionsstrategi/policy, 1993). Revisions-
strategin är i stort sett densamma som Stora Södras (se nästa kapitel).11 I Lilla 
Södra har ett litet glapp uppstått i revisionsarbetet eftersom revisionens 
ordförande blev sjuk under hösten 2002. En ny ordförande utsågs därför från 
januari 2003. När revisorerna intervjuades i april/maj 2003 hade ännu ingen 
plan för revisionsarbetet tagits fram. 

De kommunala revisorerna i Lilla Södra anlitar Komrev som sakkunnigt 
biträde för att genomföra granskningarna. Kommunen gjorde en upphandling 
för fyra år sedan och beslutade sig då som nu för Komrev. Ett motiv är att 
revisorerna vill ha kontinuitet och känna trygghet i att den som får 
                                                 
11 Den omfattar förutom en genomgång av revisorernas uppgifter, avsnitt om arbetsformer, bevakning av 
förändringar inom kommunens verksamhet, revisorernas kommunikation med olika kommunala organ och 
ansvariga, revisionsplanering, fortbildning och revisorernas förhållande till massmedia. 
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granskningsuppdraget känner till och kan kommunen. Komrev har också 
tillsatt en person som är ansvarig för kontakterna med kommunen. Den 
kommunansvarige tar i sin tur hand om revisorernas beställningar och söker 
en lämplig granskare inom Komrev som kan det område eller den fråga som 
ska granskas. Vissa granskningar tar den kommunansvarige själv hand om 
men ofta anlitas någon med stor kompetens inom företaget. De folkvalda 
revisorerna säger sig ofta, men inte alltid, vara nöjda med de gransknings-
rapporter som de beställt av Komrev. Enligt Kommunallagen är det de 
kommunala revisorerna som har rätt att ta initiativ till vad som ska granskas 
och när något ska granskas. Men i praktiken har det i kommunen varit ett 
samspel mellan revisorerna och kommunens kontaktperson på Komrev. Den 
professionella kunskap som finns inom Komrev, om bland annat nya lagar 
och regler och likaså vad som det kan vara angeläget att granska för tillfället, 
delges revisorerna. Samtidigt har det skett en markant förändring under de 
senaste 10-15 åren. Initiativet till vilka granskningar som genomfördes låg 
tidigare mer hos Komrev än vad som varit fallet under den senaste mandat-
perioden. Enligt våra intervjuer är detta i hög grad ett resultat av att den 
kommunala revisionen stärkts och att revisionsarbetet letts av en mycket stark 
och drivande ordförande (som av sjukdomsskäl dessvärre inte kunnat 
intervjuas). 

Revisorerna utarbetade en policy för revisionsarbetet under föregående 
mandatperiod (1998-2002). Policyn handlade framförallt om att bedöma hur 
internkontrollen fungerar i nämnder och kommunala bolag, samt att pröva 
hur nämndernas ansvarsutövande fungerar. År 1999 infördes ett krav på 
granskning av kommunala företag och år 2000 ett krav på att all verksamhet 
under nämnderna ska granskas årligen. Detta var något nytt och som innebar 
ökade krav på revisorerna. Revisorerna har arbetat systematiskt under 
mandatperioden 1998-2002.12 När det gäller frågan om vad som ska granskas 
gör revisorerna först en bedömning av ”väsentlighet och risk”. Det som är 
väsentligt är enligt revisorerna det som kommunen avsätter mest resurser för, 
dvs. skola, vård och omsorg. Hur riskbedömningen närmare görs har inte 
kommit fram i våra intervjuer. 

Den inriktning och prioritering som revisorerna valt för revisionsarbetet i 
Lilla Södra under perioden 1998-2002 kan ses som ett resultat av den skärpta 
lagstiftningen som genomfördes i slutet av 1990-talet. Dessutom har de 
                                                 
12 Inledningsvis under det första året undersökte revisorerna vad nämnderna och bolagen visste om 
internkontroll och om, och i så fall hur, den sköttes. Alla nämnder besöktes av revisorerna och Komrevs 
kommunansvarige under andra året. Nämnderna tillfrågades om hur de arbetade med nämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll. Under tredje året gick revisorerna och Komrev ut i verksamheterna och 
ställde samma frågor om styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Besök gjordes vid en eller två 
verksamheter (till exempel sjukhem, gatukontoret, förskolor). Nämnderna och verksamheterna tillfrågades 
om det fanns mål, delmål och handlingsplaner för verksamheterna och om de följdes upp. Under det fjärde 
året skrevs en verksamhetsberättelse för revisionsarbetet som också innehöll en uppföljning av genomförda 
granskningar. 
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diskussioner som fördes med Komrev och det faktum att det fanns en stark 
och drivande ordförande under föregående mandatperiod haft betydelse för 
revisionsarbetet. Det vakuum och glapp som uppstått efter att revisionens 
ordförande blivit sjuk visar också på hur personberoende revisionen kan vara 
och att det inte är lätt att få en ny revisionsledning att fungera. 

Budgeten för kommunal revision i Lilla Södra är som redan nämnts 
600 000 kronor per år eller 38 kronor per invånare. Beloppet var lägre tidigare, 
men revisorerna tycker inte att det är tillräckligt efter höjningen. (Samtidigt 
hade revisorerna inte riktigt förbrukat pengarna då intervjuerna genomfördes.) 
Ramavtalet med Komrev innebär att revisorerna kan beställa cirka tre till fyra 
granskningar per år, förutom granskningar av årsredovisning och delårs-
rapporter. 

När det gäller revisionens kompetens är den allmänna uppfattningen att 
den skiftar, enligt både revisorer och beslutsfattare. Dels är det fråga om 
kompetens att beställa granskningar, dels att utföra granskningar. Beställar-
kompetensen är inte alltid den bästa och revisorerna diskuterar vanligtvis med 
Komrev om beställningens innehåll. Kompetensen att utföra granskningar 
finns som regel inom Komrev. Företaget samarbetar med ”sakkunniga 
biträden” från hela landet. Även om tillgång till specialkompetens finns inom 
Komrev betonas att den varierar mellan olika personer som genomför 
granskningsuppdragen. Den tid som Komrev kan disponera för att genomföra 
ett uppdrag är beroende av hur många granskningar som revisorerna beställer 
under ett år. Ju fler granskningar, desto kortare tid för var och en. 

Revisorerna och biträdena (Komrev) uppträder i två tydliga roller när de 
granskar kommunen, dels som kontrollant, dels som rådgivare. De sakkunniga 
biträdena fyller dessutom en expertroll. Dessa tre roller blandas i de flesta 
granskningar. Rollen som kontrollant dominerar vid siffergranskning eller 
redovisningsrevision. Komrev fyller också rollen som stöd och rådgivare till 
revisorerna i deras kontakter och dialoger med politiker i Kommunstyrelsen 
och olika nämnder. Ofta uppträder revisorer och Komrev tillsammans. I 
praktiken har Komrev fler kontakter med kommunens tjänstemän. Komrev 
har också en viktig roll som utbildare av revisorer, andra politiker och tjänste-
män i kommunal revision. Det handlar om alla typer av revisionsfrågor, god 
revisionssed, lekmannarevision, internkontroll etc. 

Komrevs olika roller i kommunens revisionsarbete innebär att företaget i 
praktiken har betydligt fler roller och en starkare ställning än vad Kommunal-
lagen föreskriver. Visserligen arbetar de själva för att minska sina olika roller 
men våra intervjuer tyder på att de har ett fortsatt mycket stort inflytande över 
revisionsarbetet i Lilla Södra. 

Revisorerna och de beslutsfattare som granskats anser att granskningarna är 
relativt omfattande, men att grundligheten och kvaliteten varierar mycket. Det 
finns granskningar och granskningsrapporter som håller hög kvalitet, men 
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också sådana som inte håller måttet. För att särskilt beslutsfattarna ska tycka 
att granskningarna håller hög kvalitet och för att de ska ta till sig granskn-
ingarna krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första ska det gå 
att känna igen sig i hur förhållandena framställs i rapporterna. Analyser och 
bedömningar måste också visa att granskaren förstått och satt sig in i 
problematiken. Hur granskningen genomförts och framförallt vilket underlag 
som slutsatserna baseras på måste också redovisas. Det finns exempel på 
granskningar som fått stort genomslag men som bara baserats på ett par 
intervjuer och som inte alls ha gett en rättvisande bild av förhållandena, enligt 
beslutsfattarna. En förvaltningschef uttrycker sig på följande sätt om 
granskningars trovärdighet: 
 

”Ja, en trovärdig granskning måste dels bygga på att man har fått den rätta 
informationen. Den måste också vara ganska bred och man måste ofta sätta saker i 
sitt sammanhang. Man kan ibland ta väldigt smalt och inte riktigt förstå 
sammanhanget mellan olika saker. Och så tycker jag att en granskning borde leda 
fram till att man har vissa förslag på hur man borde kunna förbättra. Då tycker jag 
att en granskning har legitimitet.” 

 
Kontakter med andra granskare förekommer nästan inte alls. Revisorerna 
kallar till exempel aldrig till presskonferens, vilket dock har diskuterats. Med 
statliga granskare förekommer inte heller några kontakter. Väldigt få 
kommuninvånare känner till att revisionen finns, enligt våra intervjuer. 
Revisorerna har inte presenterats någonstans och det har inte hänt att någon 
enskild har ringt upp och uppmanat revisorerna att granska någon fråga. 

När det gäller kontakterna med kommunens beslutsfattare, som före-
kommer relativt ofta, framträder en sammansatt bild. Kontakterna är bra 
mellan revisorerna och vissa beslutsfattare men inte med andra. Idag kan 
relationerna till politikerna beskrivas som relativt goda, medan kontakterna 
med vissa förvaltningschefer är konfliktfyllda. Längre tillbaka upplevde 
revisorerna att det också fanns konflikter med de politiskt ansvariga. Grunden 
för konflikterna med förvaltningschefer bottnar i att cheferna upplever att 
revisorerna ställer stora krav på dem, krav som styr deras tidsanvändning. De 
upplever inte heller att de krav på dokument och rutiner som revisorerna 
framför alltid är motiverade. Beslutsfattarna anser också att många för-
valtningar avsätter tid och resurser för att möta eller undvika revisorskritik. 

Kontakterna mellan revisorerna och/eller sakkunniga biträden och 
kommunen är omfattande och sker på olika sätt. Kommunledningen träffar 
revisorerna minst en gång om året i samband med bokslut, kontakter före-
kommer också med både politiker och tjänstemän i samband med enskilda 
granskningar. Därutöver träffas revisorer och partikamrater inom samma parti 
i det löpande partiarbetet. Kommunledningen brukar förvarnas om när en 
rapport som kan komma att väcka stort intresse p.g.a. mycket kritik snart ska 
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presenteras. Informella kontakter förekommer också. Närheten och de 
personliga kontakterna kan ibland var en styrka, menar en beslutsfattare. 
Kommunstyrelsens ordförande beskriver de informella kontakterna så här: 
 

” Det måste jag säga att Komrev är bra så till vida att dom kan höra av sig och säga 
så här att; nu kommer vi här med en revisionsrapport som kommer att vara väldigt 
kritisk -  på något sätt att man får lite förhandsinformation. Inte möjlighet att 
påverka rapporten naturligtvis, men någon vecka innan den kommer så vet man 
om och kan mentalt förbereda sig på den. Och det tror jag är väldigt värdefullt för 
annars blir det väldigt lätt att man reflexmässigt hamnar i försvarsposition och då 
kan man ju lättare kanske ta till sig det här. Sedan är det klart att det är en ständig 
informell kontakt med dom förtroendevalda revisorerna… ” 

 
Tjänstemän ges som regel möjlighet till att faktagranska rapportutkast innan 
en rapport blir offentlig. Möjligheten till sakgranskning gör att en del direkta 
felaktigheter kan rättas till. Revisorerna har ibland muntliga dragningar av 
genomförda granskningar för nämnderna där resultat från granskningar och 
framtida åtgärder diskuteras. Hur spridningen av resultat från granskningar ska 
gå till är inte reglerad. Men oftast ser processen lika ut för de flesta 
granskningar; en rapport färdigställs och skickas till de berörda. 

Både revisorerna och de granskade tycker att granskningsrapporterna som 
regel innehåller balanserad kritik. Det finns rapporter som innehåller 
omfattande kritik och som är väl underbyggda medan andra inte är lika under-
byggda. Inga rapporter är odelat positiva, men samtidigt har en praxis 
utvecklats där lite kritik tolkas som ett positivt resultat av beslutsfattarna. Vår 
genomgång av alla granskningsrapporter under perioden 1995-2002 visar att 
övervägande negativ kritik är sällsynt och likaså att den positiva och 
balanserade kritiken inte bara dominerar utan också har ökat i takt med att 
granskningarna har blivit fler (Almqvist, Sköllerhorn & Hanberger, 2004). Inte 
i någon revisionsberättelse har anmärkning riktats mot de ansvariga. 
Följaktligen har frågan om att inte bevilja ansvarsfrihet inte varit aktuell. Det 
kan noteras att ett rejält budgetunderskott under tre år (1998, 1999 och 2000) 
inte har lett till någon anmärkning, men bristerna har påtalats varje år i 
revisionsberättelserna.  

Mediegranskning 

Den mediegranskning som dominerar svarar de två lokaltidningar för. Det 
händer också att lokalradion genomför granskningar och likaså regionalTV, 
men det är mer sällan. Den största tidningen som bevakar Lilla Södra har valt 
att inte medverka i studien. Tidningens reportrar ville inte svara på allmänna 
frågor om kommungranskningen. Efter att ha läst igenom intervjufrågorna 
beslutade sig tidningens två reportrar för att avstå från att medverka. 
Argumenten var att de vara rädda för att det skulle bli svårt att svara generellt 
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på frågorna och de ville inte heller berätta om sina granskningsstrategier. En 
reporter vid den mindre tidningen har dock gjort en annan bedömning och 
valt att medverka.  

Den generella bild som framträder bland alla som intervjuats är att lokal-
tidningarna inte ägnar sig åt djupgranskningar utan åt nyhetsbevakning med 
granskningsinslag. Vidare att tidningarnas nyhetsbevakning och ”granskning-
ar” skiljer sig mycket beroende på vilken journalist som utför dem. 

Tidningarnas ”granskningar” inriktas främst mot att kontrollera makt-
missbruk och oegentligheter bland beslutsfattare och i kommunala verk-
samheter. Tidningarna utgår som regel från enskilda händelser eller ärenden 
och fokuserar i första hand på enskilda människor. Perspektivet är den lilla 
människans och nyheter med granskningsinslag handlar vanligtvis om en 
utsatt människa som inte får den service eller behandling som han eller hon 
har rätt till.  

Alla som intervjuats menar att det finns ett grundläggande resursproblem 
när det gäller medias möjligheter att granska kommunen. Bedömningen som 
de flesta beslutsfattare och den intervjuade reportern gör är att det finns 
otillräckligt med resurser, framförallt tid men också kompetens, för tidning-
arna att genomföra ordentliga granskningar. Resurserna skiljer sig också 
mellan de båda tidningarna, genom att den mindre tidningen har färre 
reportrar och större bevakningsområde. Verkligheten för en kommunreporter 
på en landsortstidning ligger ofta långt från de förutsättningar som krävs för 
att granskande journalistik ska kunna utföras: 
 

”Vi har två personer där konkurrenttidningen har minst tio. Så de är ju väldigt stor 
skillnad och väldigt ont om tid till att gör lite längre undersökande jobb..” 
 
”Mycket tid går åt till att åka bil… det är ju presskonferenser hela tiden och man 
tänker det här skulle jag vilja kolla upp och så lägger man en lapp till sig själv, men 
när ska man göra det?” 

 
Kommunreportern ser sig inte som en granskare i första hand utan uppträder 
främst i rollen som lokalredaktör. Att fylla tidningssidorna med nyheter och 
reportage är en annan roll än att vara granskande journalist. Och det är 
redaktörsrollen som dominerar. Beslutsfattarna uppfattar ändå att media 
uppträder i en granskande roll, vilket inte hindrar att det finns synpunkter på 
hur lokaltidningarna utövar sina granskningsuppdrag. Det är framförallt som 
kontrollant av makthavare och kommunal verksamhet som media framträder 
för allmänhet och beslutsfattare. Beslutsfattarna räknar alltid med att media 
kan komma att uppmärksamma det som kommunen gör eller inte gör. 

Omfattning och grundlighet. Det finns enstaka granskningar som besluts-
fattarna upplever är grundliga, men bara en har kunnat nämnas. Den 
granskningen gjordes av en reporter i slutet av 1980-talet. Samtidigt upplever 
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beslutsfattarna att den största lokaltidningen under flera år har haft en hård 
bevakning av kommunen. Likaså är en vanlig uppfattning att det är stor 
skillnad i den bevakning och rapportering som de två reportrarna på den 
större tidningen gör. Den mindre tidningen har betydligt mindre genomslag 
och när det gäller granskning väger den lätt, menar alla som intervjuats. De 
flesta beslutsfattare upplever att bilden som förmedlas i lokaltidningarna ofta 
är missvisande. En av beslutsfattarna uttrycker sig på följande sätt: 
 

”Dom [läs: lokaltidningarna] är inte granskare i en öppen kritisk mening… 
demokratin förutsätter ju att pressen har en väldigt upplysande roll, 
beskrivande roll. Det är ju förutsättningen för att man ska kunna vara aktiv 
eller göra rimliga omdömen, men det uppfattar jag inte att alla journalister här 
gör, vi har ett par som bara letar skit, eller det som dom uppfattar som skit. 
Och det ger en konstig bild av hur vår verksamhet ser ut. Jag tycker att dom 
har missuppfattat sin uppgift, eller någon av dom.” 

 
Alla är emellertid inte lika kritiska, men det är den negativa bedömningen av 
lokaltidningarnas granskningar som dominerar bland beslutsfattarna i Lilla 
Södra. Men det finns undantag. Trots att den egna verksamheten utsatts för 
hård bevakning anser en förvaltningschef att lokaltidningarna inte har några 
stora kvalitetsbrister och att media ibland lyckas riktigt bra i sin rapportering: 
 

”Om massmedia granskar ett ärende och det resulterar i en artikel där allt 
väsentligt vad vi har kunnat förmedla till den här journalisten, att det finns 
med, då tycker man ju att granskningen är väldigt bra. Då har man trängt in i 
saken ordentligt.” 

 
För att förvaltningschefen ska uppfatta granskningen som bra fordras, 
som citat visar, att den bild han eller hon förmedlat kommer fram i 
tidningen. Men att kalla detta granskning är att tömma begreppet på 
mening. Citat är snarare exempel på vad som uppfattas som en bra 
nyhetsförmedling och där måttstocken är tjänstemannens möjlighet att 
känna igen sig. Bra nyheter brukar vara nyheter som kommunen eller en 
förvaltning kan ha nytta av och som är fördelaktiga i något avseende 
(Larsson, 1998 s.205). 

Den stora tidningen äger numera den mindre, men någon påverkan från 
ägarna har inte märkts på innehållet och inte heller i direktiv om vad som inte 
får skrivas. I Lilla Södra möts lokaltidningarnas reportrar när de är ute och 
bevakar samma presskonferenser eller evenemang. Det händer att de samåker 
men det förekommer ingen påverkan från något håll och de berättar inte 
heller för varandra vad de kommer att skriva om.  

När det gäller kontakter med kommunen så förekommer sådana regel-
bundet. Men båda parter är noga med att betona att tidningarnas roll som 



 

 46

oberoende granskare och nyhetsbevakare inte ska kunna ifrågasättas. Den 
intervjuade kommunreportern uttrycker sig på följande sätt:  
 

”man har ju näst intill daglig kontakt med de ledande politikerna, så de blir ju att 
man lär känna dem rätt så väl. Det kan vara en fördel för att man får reda på 
mycket, men det kan också vara en nackdel i och med att man har ambitionen att 
hålla god kontakt samtidigt som man vill kunna skriva precis vad man vill och det 
som är rätt och riktigt. Jag bor långt härifrån så jag känner att jag inte är för 
insyltad…” 

 
I samband med val förekommer mycket påtryckningar från politiker som vill 
att tidningen skriver om det politiker gör men sådan påtryckningar förkommer 
nästan enbart i valtider. Politikerna vill nå ut och synas i media. Det händer 
också att tidningen får tips från någon på kommunen. Det kan handla om att 
titta närmare på en fråga, men det är inte så vanligt. Relativt sällan ber någon 
att få läsa det tidningen, dvs. den mindre tidningen i det här fallet, kommer att 
skriva nästa dag och då brukar de få möjlighet att faktagranska utkastet men 
inte påverka vinklingen.  

Både media och kommunens beslutsfattare är måna om att upprätthålla 
goda kontakter med varandra. Kommunen kallar ofta till presskonferenser i 
samband med nämndsammanträden. Dagordningen är satt och kommunen 
berättar om vilka beslut som fattats. Detta är en strategi som kommunen 
använder för att möta media. 

Tidningarna är oberoende i så motto att de kan skriva vad de vill och göra 
de vinklingar de önskar. Men det finns samtidigt begränsningar kopplade till 
att det är en liten kommun där granskare och beslutsfattare möts dagligen. För 
att inte försvåra möjligheten att få tillgång till material är reportern mån om att 
upprätthålla goda kontakter med kommunen. Den enda nämnd och för-
valtning, av de fyra som vi intervjuat, som i viss mån uppskattar kritiska 
reportage är miljönämnden/-förvaltningen. I egenskap av myndighet med 
tillsynsansvar uppträder de själva som granskare av övriga delar av kommunen 
och kan därmed ha nytta av kritiska artiklar. 

Det är nästan alltid artiklar med negativ kritik som beslutsfattarna menar 
slår igenom. Det finns alltid mer eller mindre kritik i det som tas upp av 
media, enligt de flesta beslutsfattarna. Nästan aldrig skrivs att något fungerar 
bra. Beslutsfattarna menar att tidningarna ger utrymme för debatt, men den 
största tidningen väntar länge med att ge beslutsfattarna möjlighet att bemöta 
artiklar eller nyhetsreportage som uppfattas ge en svartvit eller direkt felaktig 
bild. 

Statlig granskning  

I Lilla Södra förekommer statlig granskning av skolan, social verksamhet och 
miljöverksamhet. Skolverket granskar skolans kvalitet och om kommunen 
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följer lagar och förordningar. Beslutsfattarna upplever att Skolverkets 
granskningar är mycket bra eftersom de kontrollerar kvaliteten och att de 
också är utvecklingsinriktade. De upplever att det ofta blir en bra dialog med 
Skolverkets granskare. 

På det sociala området granskar Länsstyrelsen kommunen. Likaså upplevs 
de uppgifter som SCB, Kommunförbundet och departementen regelbundet 
kräver in som granskningar. Det handlar om ett 10-tal uppgiftsinlämningar per 
månad. Kommunen har rapporteringsskyldighet och kan inte avstå från att 
lämna dessa uppgifter. Arbetsmiljöverket genomför också arbetsmiljö-
inspektioner.13 Totalt sett upplevs statens, tillsammans med annan granskning, 
som mycket betungande på det sociala området. 

På livsmedelsområdet granskar Livsmedelsverket och Länsstyrelsen 
kommunen. Dessutom granskar Länsstyrelsen också kommunen på miljö- och 
djurskyddsområdet. Vid Länsstyrelsens senaste granskning var det 
kommunens organisation, kompetensförsörjningen och resurser som stod i 
fokus. Naturvårdsverket granskar också Lilla Södra eftersom kommunen fått 
Lokalt investeringsprogramsstöd (LIP-stöd). I det senare fallet gäller 
granskningen en återrapportering för att kunna få det statliga bidraget utbetalt, 
men också andra uppgifter om miljöeffekter av genomförda insatser ska 
kommunen skicka in. De statliga granskningarna på miljöområdet upplevs 
vara bra och värdefulla av beslutsfattarna. 

Ingen statlig granskning förekommer på näringslivsområdet. 

Annan granskning 

Den bild som framträder i våra intervjuer är att medborgar-/intresse-
organisationsgranskning är av liten omfattning och att det åtminstone finns 
två typer av sådan granskning. Dels förekommer en viss form av granskning 
av pensionärs- och handikapporganisationerna inom pensionärs- och handi-
kappråden, dels via de lokala utvecklingsgrupper som finns i kommunen. 
Enligt beslutsfattarna granskar också enskilda kommuninvånare makthavarna 
och den förda politiken i direkta möten mellan beslutsfattare och medborgare. 

Handikapp- och pensionärsföreningar genomför inga egna systematiska 
granskningar som resulterar i formella granskningsrapporter, men de lämnar 
både muntliga och ibland skriftliga synpunkter till kommunen. Ett exempel på 
hur kommunsamarbetet i ett sådant råd kan gå till enligt PRO är:  
 

”Vi skrev ett brev till pensionärsrådet om hur vi ville att gårdsråden ska se ut…. Vi 
har fyra PRO-föreningar här i kommunen och då sitter det folk med ifrån varje 
förening, så vi hade en träff och jag lyfte upp det här vad vi ska göra egentligen 
och då fick vi svaret att ’kom in med någonting och tyck till’.” 

                                                 
13 Länsstyrelsen granskar också kommunens överförmyndarverksamhet varje år med avseende på om lagar 
och förordningar följs (förvaltningslagen, sekretesslagen etc.). 
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Samarbetet är först och främst framåtblickande, men bygger samtidigt på en 
granskning av rådande förhållanden. Vid intervjutillfället hade förslaget ännu 
inte behandlats i pensionärsrådet.  

PROs lokalavdelning har också medverkat i att samla in uppgifter till en 
enkät som PROs centralorganisation genomfört och som kartlagt hur 
äldrevården fungerar i landet. Den person vi intervjuat har inte tagit del av 
hela underlaget men säger sig var överraskad över att resultatet var så bra i 
kommunen. Det var överraskande för det finns mycket synpunkter på 
äldrevården.  
 

”…annars klagas det mycket över vad besvärligt det är för de äldre, men…här 
finns det ju, ska jag säga då, rätt positiva svar” 

 
De lokala utvecklingsgrupperna granskar också kommunen, men deras 
granskningar skiljer sig från annan granskning. Utvecklingsgrupper engagerar 
sig i lokalpolitiken genom att själva ta initiativ och också eget ansvar. Därmed 
uppträder de inte enbart som mottagare av kommunal service. De gängse 
mönstren för ansvarstagande och ansvarsutkrävande förändras därvid något. 
Genom att utvecklingsgrupperna samverkar med kommunen och de 
kommunala verksamheter som finns i kommundelarna uppträder de både som 
granskare av kommunal policy men också som samverkande part och ansvars-
tagare. Än så länge har inte kommunen granskat utvecklingsgruppernas verk-
samhet, i varje fall är det inget som de märkt.  

Det förekommer också att utvecklingsgrupper granskar kommunen, men 
den granskningen dokumenteras inte. När en utvecklingsgrupp eller enskilda 
engagerar sig i t.ex. lokala utvecklingsfrågor stöter de då och då på problem i 
sina kontakter med kommunen. Det är framförallt när man gjort sådana 
erfarenheter som en ”granskningsprocess” startas. Syftet är då att förbättra 
möjligheterna att kunna påverka beslutsfattarna och den förda politiken, men 
inte bara för den egna utvecklingsgruppen utan också för att underlätta för 
andra föreningar och enskilda medborgare. Medborgargruppsgranskningen 
inriktas mot tillgänglighet, befintliga kontaktvägar och påverkansmöjligheter. 
 

”Men vi har inte haft perspektivet att nu ska vi ställa dom mot väggen … utan 
motivet har hela tiden varit att skapa dialog och öka delaktigheten. …. När vi 
stöter på problem, för det gör man ju. Alltså att en förvaltning inte svarar eller bara 
skickar runt och man aldrig kommer till någon ansvarig och så där. Då för vi 
frågan högre. Då tar vi kontakt antingen med kommundirektören och säger att så 
här ska det väl inte vara, eller med den politiska ledningen och säger så här får det 
väl för sjutton inte vara. Hur ska andra människor kunna ta sig fram, när inte vi 
kan… som ändå har en väldig massa kanaler in och känner folk och vet hur man 
gör. Så i den meningen tror jag att det är väldigt positivt. Och där kan man ju 
hävda att det är lite granskning.” 
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Möten med enskilda medborgare t.ex. på affären eller i förenings-
sammanhang beskriver beslutsfattarna som viktiga granskningskanaler för 
medborgarna. Likaså upplever politiker att partiet granskar ansvars-
utövandet och den förda politiken. Enligt en av politikerna är partiets 
granskning den absolut viktigaste som han/hon är utsatt för. 

På det sociala området är det, enligt socialchefen, ett stort antal forskare, 
högskolor och andra ”granskare” som skickar enkäter varje månad till 
kommunen.  

Svenskt näringsliv granskar också företagsklimatet i kommunen. Dessa tar 
kommunen del av men resultaten diskuteras inte med företagen. Enskilda 
företag och någon gång lokala företagsföreningar granskar också kommunen, 
men dessa ”granskningar” har inte heller resulterat i några rapporter. 

En beslutsfattare berättar att han/hon har ett informellt nätverk som 
fungerar som ett sorts granskningsforum. Nätverket uppges ha stor betydelse 
men ligger helt utanför formella beslutsprocesser. 

Granskningarnas betydelse för kommunal policy och demokrati 

Inflytande på kommunal policy 
Revisionens granskningar har på olika sätt påverkat kommunen. Någon inom 
förvaltningen måste avsätta tid till att ta fram uppgifter eller svara på frågor i 
samband med granskningen. I de fall kritik riktas och krav på åtgärder 
framförs av revisorerna måste kommunen avsätta resurser också för detta. 
Vanligtvis bidrar granskningar, som innehåller någon form av kritik och krav 
på åtgärder, till små anpassningar och förändringar av det som granskats. Det 
kan exempelvis handla om att förbättra dokumentationen. I fall då en gransk-
ning lett till positiv kritik har politiker och tjänstemän använt gransknings-
rapporten som instruktionsbok och vägledning, men det tillhör undantagen. 
Revisorernas granskningar av internkontrollen, som har haft hög prioritet i 
kommunen, har också fått genomslag. En förvaltningschef ger exempel på 
revisionens påverkan:  
 

”Det kan handla om att styra våra ekonomiprocesser. Revisionen har slagit ner på 
att vi inte har tillräckligt med dokumentation i något fall. Då ändrar vi våra 
dokumentationsrutiner…” 

 
Det är sällsynt att en granskning bidrar till att förändra kommunal policy och 
handlingsrutiner på ett mer grundläggande sätt. I några få granskningar där 
omfattande kritik har framförts av revisorerna har kommunen beslutat sig för 
att göra mer radikala förändringar. Exempel på det senare är en granskning av 
kommunens upphandlingsrutiner som innehöll mycket kritik. Innan rapporten 
ens var klar och då endast förhandsinformation hade gått ut menar kommun-
ledningen att man tagit till sig kritiken. Granskningen har i detta fall bidragit 
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till att påverka kommunens upphandlingsrutiner på ett direkt sätt.14 Besluts-
fattare är inställda på att kritik kommer att framföras och lägger ofta rapporter 
som inte innehåller något påpekande till handlingarna. 

Det finns en påverkan som framträder tydligt och som berör kommunens 
arbete med policy- och plandokument. Revisorerna har genomfört ett flertal 
granskningar för att kontrollera den demokratiska styrnings- och genom-
förandekedjan. Kritik har framförts om att det saknas måldokument och 
handlingsplaner på ett visst område. Kommunens beslutsfattare anser att de 
får ägna mycket tid åt att ta fram dokument som revisorerna efterfrågar. 
Granskningarna har också satt igång en process där kommunen i före-
byggande syfte tar fram den typen av dokument för att undvika kommande 
kritik. En förvaltningschef beskriver problematiken kring måldokument och 
granskarnas krav på följande sätt: 
 

”Det gäller både revisorerna och en del myndigheter, det finns idag en oerhörd 
fokusering på dokument… handlingsplaner och så vidare, om man skulle göra 
alla dom så skulle man inte hinna sköta verksamheten… det är ju ett problem 
om du inte har dokumentation… Men samtidigt, vi klarar inte av att jobba, vi 
har inte folk till, vi har inte administration till att ha alla dessa handlingsplaner 
och dokument som krävs eller som förväntas.” 

 
Störst inflytande har revisionen haft på förvaltningsnivån. I kommunen saknar 
majoritetspartiet resurser och politisk sekreterare. Det är istället förvaltnings-
apparaten som på uppdrag och i dialog med politiker får ta fram efterfrågade 
dokument och åtgärda brister som framkommit i granskningarna. Påverkan på 
mer verksamhetsnära nivå är mindre enligt de beslutsfattare som intervjuats. 
Flera beslutsfattare påpekar att styrningskedjan är lång och att det finns många 
hinder på vägen. Det har också funnits en övertro på att fattade beslut och 
mål formulerade på högre nivåer kan användas för att styra verksamheterna. 
Det bör understrykas att för att få en rättvisande bild av revisionens eventuella 
genomslag ute i verksamheterna krävs att berörda på lägre nivåer också 
tillfrågas. 

Alla beslutsfattare menar att media har ett enormt stort genomslag. Som 
tidigare uppmärksammats skiljer sig mediegranskningen i Lilla Södra i hög 
grad beroende på vilken reporter som bevakar eller granskar kommunen. 
Främst politiker men också tjänstemän tycker att de får ägna en hel del tid åt 
att bemöta frågor som media tagit upp, men att inflytandet på kommunal 
policy är obetydligt. När den lilla människan hamnar på första sidan och där 
kommunen kritiseras i ett eller annat avseende krävs, enligt beslutsfattarna, 

                                                 
14 När intervjun genomfördes var det inte klart vilka förändringar som skulle göras, men kommunledningen 
övervägde att ta in en konsult för att komma tillrätta med problemen. Inom parentes kan sägas att ett 
alternativ var att engagera den person som genomfört granskningen. 
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ibland snabba och kraftfulla insatser. En politiker uttrycker påverkan från 
massmedia på följande sätt: 
 

”Oj, den massmediala granskningen kan man lugnt säga får ibland effekt i 
någon form av brandlarm. Det är utan tvekan så att alla rusar upp och tar på 
sig stövlarna och nu ska vi rädda vad som räddas kan. … I vissa fall är det sånt 
som måste tillrättaläggas fort. Och då handlar det kanske inte bara om att vi 
måste ut och göra en svarsskrivelse, vi kanske måste ut och träffa personalen 
på den berörda arbetsplatsen som har blivit intervjuad eller citerad på ett eller 
annat vis…” 

 
Beslutsfattarna i Lilla Södra är kritiska mot pressen och anser att artiklar 
ofta inte är underbyggda med ”fakta” och att reportrarna inte har tagit 
sig tid att tar reda på bakgrunden till en händelse. 

Granskningarnas funktioner 
Kommunal revision fyller främst funktionen att kontrollera att kommun-
styrelsens och nämndernas internkontroll fungerar. Revisionen är tänkt att 
vara ett demokratiskt kontrollinstrument och fyller också delvis den 
funktionen. Revisionsberättelserna, som bygger på genomförda granskningar, 
används som underlag när fullmäktige utkräver ansvar av underliggande 
nivåer. Att inte rekommendera ansvarsfrihet för de politiskt ansvariga har inte 
aktualiserats av revisorerna någon gång. Sällan tas revisorernas granskningar 
upp och diskuteras i fullmäktige, däremot behandlas de som regel i nämnd-
erna. Revisionens potential som instrument för medborgarnas ansvars-
utkrävande tillvaratas dock inte. Få medborgare känner till att revisionen 
finns. Ingen har kontaktat revisorerna och sannolikt är kännedomen om vilka 
rapporter som finns begränsad. Rapporterna är offentliga men behandlas 
mestadels internt inom kommunen. Revisionens funktion är också att bidra till 
lärande och verksamhetsförbättringar. De flesta granskningar innehåller råd 
och rekommendationer för hur rutiner och verksamheter kan förbättras och 
utvecklas. 

Media fungerar också som en kontrollant av maktmissbruk och att 
makthavarna inte gör som de vill. Lokaltidningarna fyller också funktionen 
som ”vakthund” eller ”potentiell granskare”. Kommunen måste alltid räkna 
med att media kan dyka upp och granska en fråga närmare. Gentemot 
allmänheten är media den stora informationskanalen när det gäller vad som 
händer i kommunen. Medias bevakningar och granskningar bidrar ibland till 
att stimulera den offentliga debatten. 

Betydelse för lokal demokrati 
Den kommunala revisionen granskar främst att kommunens styrnings- och 
genomförandekanaler fungerar. Genom att granska hur fullmäktiges, 
kommunstyrelsens och nämndernas beslut, styrning, genomförande, kontroll 
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och uppföljning fungerar är tanken att den politiska styrningen och beslutsför-
verkligandet ska stärkas. När genomförandet av beslut och direktiv förbättras 
bidrar revisionen också till att så sker och därmed till att den representativa 
demokratins institutioner stärks. Men som framkommit i tidigare avsnitt 
upplever beslutsfattare i Lilla Södra att framtagandet av dokument av olika 
slag stjäl tid från och konkurrerar med uppdraget att sköta verksamheterna. 
Det är främst den centrala administrativa nivån som påverkas av revisionen. 
Samtidigt kan noteras att gränsen mellan politik och förvaltning inte är tydlig i 
den praktiska politiken. Det visar sig bland annat när mål- och policy-
dokument ska tas fram; då arbetar politiker och tjänstemän i nära samverkan 
med varandra. Ofta är det tjänstemännen som skriver dokumenten.  

Massmedia, som i Lilla Södra främst utgörs av lokaltidningarna, kontrollerar 
främst makthavarna och därmed den representativa demokratins huvud-
aktörer. Lokaltidningarna uppmärksammar också ibland om politiska beslut 
genomförts. När så sker bidrar pressen inte direkt till att beslutsförverklig-
andet förbättras, men väl till att förväntningarna ökar på att nationella och 
kommunala löften ska infrias. Lokalpressen bevakar och granskar ofta 
kommunen ur den enskilda människans perspektiv. Genom att belysa enskilda 
invånares problem och låta många berörda parters åsikter och erfarenheter 
komma till tals i en fråga främjas fri åsiktsbildning. Ett allvarligt demokrati-
problem är, enligt beslutsfattarna, att massmedia ofta ger kommuninvånarna 
en missvisande bild av förhållandena i kommunen. Medborgarnas 
diskussioner om tillståndet i kommunen och hur lokala problem ska åtgärdas 
utgår enligt beslutsfattarna från ett underlag som ofta inte har verklighets-
förankring och är starkt vinklat. Denna bedömning görs också av en 
oppositionspolitiker som intervjuats. Men för att avgöra rimligheten i 
bedömningen av medias negativa betydelse för demokratin skulle en 
kompletterande undersökning behöva göras. Det är möjligt att personer lägre 
ner i den kommunala organisationen och berörda medborgare upplever att 
media ger en mer rättvisande bild av sakernas tillstånd. Det är inte konstigt 
utan närmast naturligt att samma förhållanden kan uppfattas på olika sätt av 
granskare och granskade, men för att demokratin ska fungera är det viktigt att 
beskrivningar av förhållanden är något så när rättvisande.  

Statlig granskning har i motsats till kommunal förvaltningsrevision 
betydelse för den nationella demokratins beslutsförverkligande. Den 
styrningskedjan är ännu längre och framförallt är det lagefterlevnad, rätts-
säkerhet och nationell likvärdighet som statliga granskningar bidrar till att 
stärka. 

Medborgar-/intresseorganisationsgranskningar, som förekommer i liten 
skala och som inte resulterat i formella rapporter, har främst stärkt andra 
demokratiska värden som folkviljans förverkligande, (medborgerligt) del-
tagande och demokratisk skolning. I vilken grad beslut genomförts 
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kontrolleras inte så ofta i dessa ”granskningar”. Pensionärsorganisationer ges 
ett visst utrymme att påverka kommunala beslut och prioriteringar. De 
genomför också en sorts granskning när de medverkar i pensionärsrådet. De 
lokala utvecklingsgrupperna granskar också till viss del de kommunala 
verksamheter som finns i kommundelen. Grupperna samverkar med 
kommunala verksamheter i kommundelarna och därmed blandas rollen att 
vara granskare med den att vara ansvarstagare. Det som sker i lokala 
utvecklingsgrupper idag är inte av någon stor omfattning, men kan komma att 
utvecklas till något större och är därför av principiellt intresse när frågan om 
demokratisk förnyelse och granskning diskuteras.   
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5. STORA SÖDRA 

Kommunen 

Kommun Stora Södra har länge varit ett regionalt centrum för bland annat 
handel och ligger väl till ur kommunikationssynpunkt. Tjänstesektorn har 
under senare år blivit allt viktigare på bekostnad av industrisektorn. Enligt 
Svenska Kommunförbundets indelning tillhör kommunen gruppen ’större 
städer’.15  

Befolkning och ekonomi 
Invånarantalet har stadigt växt och ligger nu på över 125 000. Befolknings-
strukturen avviker något från riket i stort genom att andelen invånare över 65 
år är något lägre. Jämfört med de övriga tre kommuner som undersöks i 
forskningsprojektet har kommunen en klart yngre befolkning. 

Näringsstrukturen kännetecknas av att det finns en relativt stor privat och 
offentlig tjänstesektor. I kommunen finns också många mellanstora 
tillverkningsföretag. Arbetslösheten var 2002 i nivå med riket medan personer 
i arbetsmarknadsåtgärder var några procent högre än riksgenomsnittet. 
Medelinkomsten 2003 var 11 000 lägre per invånare jämfört med riket och 
medelskattekraften var också något lägre än riket men samtidigt något högre 
än i de tre andra undersökta kommunerna. Kommun Stora Södra har under 
senare år inte lyckats få balans i ekonomin och kommunens ekonomiska 
situation kan beskrivas som något ansträngd. Mätt som resultat före extra-
ordinära poster framträder ett underskott 1999 som vändes till ett mindre 
överskott 2000. Därefter har kommunen redovisat ett underskott 2001 och 
2002 på en respektive tre procent. Stora Södras ekonomi är i början av 2000-
talet inte helt stabil. 

I likhet med andra kommuner används kommunens resurser till stor del till 
förskoleverksamhet och utbildning respektive till insatser inom det sociala 
området. Sammantaget går cirka 80 procent av kommunens budget till dessa 
båda områden. När det gäller resurser till granskningsverksamhet finns ingen 
sammanställning över detta att tillgå. I relation till kommunens totala budget 
avsätts omkring en halv tusendelsprocent på kommunal revision. Utöver 
kommunala revisionsinsatser avsätter kommunen resurser för internt kontroll-
arbete och utvärdering. Kommunen har också haft en egen utvärderingsenhet 
under 1990-talet men den avvecklades i början av 2000-talet.  
 

                                                 
15 Statistiska uppgifter har hämtats från SCB statistikdatabas 
(http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp), Årsbok för Sveriges kommuner och SCB (2003) Den 
offentliga sektorn. Bokslut för verksamhetsåret 2002. 
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Styrning och relation till omgivningen 
Kommunen har av tradition styrts av starka socialdemokratiska ledare. 
Nuvarande kommunledning beskriver sin relation till det omgivande samhället 
och aktörer utanför det politiska systemet som ”lyssnande” och ”infångande”. 
Synpunkter och intryck vid sidan av partipolitiken får kommunen dels genom 
samråd med näringslivet och andra viktiga aktörer, dels genom dialog med 
medborgare i brukarstyrelser, brukarråd och på medborgarkontor. Våra 
intervjuer visar att under senare år har ett omfattande samarbete utvecklats 
mellan å ena sidan kommunen och å andra sidan näringslivet och andra 
aktörer i regionen. En intervjuperson menar att samverkan och interaktionen 
med näringslivet rör sig på två plan. På ett plan handlar meningsutbytet om 
kampen om problembilden och på ett annat plan om konkret samarbete kring 
lokal näringslivsutveckling, företagsetableringar etc. När det gäller kampen om 
problembilden befinner sig kommunen och näringslivet långt ifrån varandra, 
medan avståndet och samförståndet är bättre i konkreta projekt. I kontrast till 
kommunledningens bild av relationerna till det omgivande samhället beskriver 
oppositionen kommunens styrning som mycket centralistisk. Oppositionen 
upplever att det är en liten grupp s-politiker som styr och som tillåter väldigt 
lite insyn från såväl medborgare som opposition.  

I likhet med Lilla Södra har kommunen goda kontakter med föreningar 
som står socialdemokraterna nära och likaså med en del andra föreningar och 
intresseorganisationer. Inom olika sektorer pågår ett institutionaliserat sam-
arbete med några intresseorganisationer, främst handikapp- och pensionärs-
organisationer. Dessa organisationer kan till en del påverka kommunens beslut 
och prioriteringar, enligt några av intervjupersonerna. Ute i kommundelar och 
mindre samhällen samverkar också byalag och andra organisationer med 
kommunala verksamheter. 

När det gäller intresset att hämta idéer och lösningar utifrån så har den 
nuvarande kommunledningen visat svagt intresse för att föra in idéer och 
organisationsmodeller från näringslivet. Under den borgliga treårsperioden 
däremot, som ligger cirka 10 år tillbaka i tiden, infördes en del förändringar 
som hämtat inspiration från näringslivet. Kommunen införde då en form av 
intern serviceproduktion och ett köp- och säljsystem. Men den social-
demokratiska kommunledningen har efterhand avskaffat många av dessa 
inslag eftersom de anser att dessa inte passar inom kommunal verksamhet. 
Systemet med intern fakturering finns dock kvar. Under en period hade 
kommunen infört, vad en beslutsfattare beskriver som ”konstiga anställnings-
förhållanden för cheferna”. Det som åsyftas är förmånliga fallskärmsavtal. Vid 
den tidpunkten bedömdes stora fallskärmar närmast nödvändiga för att kunna 
konkurrera med näringslivet om kompetent personal. Intresset för nya 
organisationsmodeller och idéer från näringslivet har varit störst bland 



 

 57

ledande tjänstemän, medan samma idéer inte slagit rot bland de social-
demokratiska politikerna. 

Den lokala demokratin 
Kommun Stora Södra var en av de första kommunerna som införde en 
kommundelsorganisation. Flera ledande politiker och tjänstemän har också 
visat en stark vilja att utveckla demokratin, bland annat genom att skapa nya 
kanaler och mötesplatser och försöka öka deltagandet bland brukare och 
medborgare och etablera ett demokratiskt förhållningssätt till medborgare och 
brukare. Intervjuerna visar samtidigt att bedömningen av vilket genomslag och 
vilken betydelse demokratiarbetet har haft skiljer sig påtagligt mellan 
majoritetspartiet, oppositionen och andra som vi har intervjuat.  

Kommunen har nyligen genomfört en stor omorganisation som innebär att 
demokratiarbetet har tonats ner något eller som någon uttrycker: ’demokratin 
kommer att utvecklas annorlunda framöver’. Några anser att det är på grund 
av kommunens ekonomiska problem som en mer centralistisk organisations-
modell har införts.  

Valdeltagandet vid det senaste kommunvalet var 81%. Det är två procent-
enheter högre än riksgenomsnittet. Tolkas valdeltagandet som en indikator på 
stöd för och tilltro till den kommunala demokratin och det politiska systemet 
som sådant, så är det ett förhållandevis bra resultat. Samtidigt pågår, som 
redan nämnts, ett demokratiarbete för att skapa nya mötesplatser och kanaler 
för medborgare och brukare som komplement till de etablerade kanalerna. 
Det visar att kommunledningen inte är nöjd med hur demokratin fungerar 
idag och att ansvariga upplever begränsningar med de traditionella 
institutionerna. En speciell nämnd har också inrättats inom ramen för den nya 
organisationen för att underlätta dialogen med medborgarna. Nämnden ska 
bland annat hålla kontakt med de brukarråd som finns inom olika områden i 
kommunen. Eftersom den nya organisationen ännu inte har varit i bruk så 
länge är det oklart hur demokratin kommer att utvecklas under de närmaste 
åren. Klart är att kommunen har en positiv inställning till att stärka brukarnas 
delaktighet.16 

Också media har en viktig roll för att den lokala demokratin ska fungera. 
En av lokaltidningarna ägnade för några år sedan mycket uppmärksamhet åt 
att rapportera om när politiker besökte medborgare och föreningar ute i 
kommunen och likaså att bevaka alla politiska sammanträden som genom-
fördes runt om i kommunen. Kommunens aktiva demokratiarbete förstärktes 
på det sättet av media. Och inte bara det, en av intervjupersonerna menar att 
tidningen bidrog till att medborgarnas delaktighet, insyn och möjlighet att 

                                                 
16 I anslutning till den nya medborgarnämnden planerar kommunledningen att inrätta medborgarkontor runt 
om i kommunen, där tanken är att biblioteken ska användas som naturliga träffpunkter. Kommunens 
medborgare erbjuds också möjlighet till brukarinflytande bland annat när det gäller skol- och förskolefrågor. 
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själva granska kommunen också ökade. Samtidigt framhålls att medias 
nyhetsbevakningar och rapporteringar inte alltid fungerar som underlag för 
demokratiska samtal. 

Oppositionens bild av hur den lokala demokratin har fungerat under senare 
år är inte lika positiv. De få fall som oppositionen anser har fungerat väl utgör 
undantag. Viktiga beslut har som regel fattats centralt och dessa har i sin tur 
lämnat väldigt lite utrymme för inflytande på lägre nivåer. Det finns inte 
mycket handlingsutrymme kvar för demokrati på lägre nivåer, enligt en av 
intervjupersonerna. Detta kan förklara varför medborgarna visat ett relativt 
svalt intresse för att medverka i olika demokratiexperiment. Det finns 
personer och grupper som upplever att de fått ett ökat medbestämmande, 
bland annat framhålls en områdesstyrelse som ett positivt exempel. En 
erfarenhet, som några av de intervjuade gjort, är att medborgare och brukare 
getts intrycket att de ska få mer inflytande och makt men att de snart upptäckt 
att det inte blev så mycket av det i praktiken. Sammantaget verkar alla 
intervjupersoner eniga om att kommunen är en demokratiexperimenterande 
kommun. Men erfarenheterna och bedömningarna av hur demokratin 
fungerar i praktiken skiljer sig påtagligt mellan ledande socialdemokrater och 
framförallt oppositionen.  

Generellt om kommungranskning 

Hur fungerar kommungranskningen i en större kommun som haft problem 
med ekonomiska underskott, som experimenterat med decentralisering och 
demokratiutveckling, som prövat köp och säljsystem men efterhand avvecklat 
detta och där det finns tydliga politiska skiljelinjer mellan majoriteten och 
oppositionen?  

Generella drag 
En viktig händelse som kom att få betydelse för kommungranskningen och 
synen på behovet av granskning i kommunen inträffade under senare delen av 
1990-talet. I korthet avslöjades att en kommunal tjänsteman i ledande ställning 
missbrukat sin position och skott sig på skattebetalarnas bekostnad. Tjänste-
mannen hade innan affären avslöjades ett mycket gott anseende och stort 
förtroende inom kommunen. Personen fick efter avslöjandet lämna sin post 
och dömdes också för de oegentligheter som förekommit. Till historien hör 
att den politiska ledningen och den kommunala revisionen inte hade misstänkt 
något, samtidigt som en medarbetare på den aktuella förvaltningen hade 
påtalat att det fanns tecken på att inte allt stod rätt till. Det som i efterhand 
kunde konstateras var att vare sig internkontrollen eller den kommunala 
revisionen hade fungerat denna gång. Revisionen kopplades först in i ett 
senare skede efter att nämnden tagit kontakt med dem. Samtidigt kan det 
inträffade tolkas på så sätt att till slut, efter att maktmissbruket avslöjats, sattes 
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gransknings- och rättsapparaten igång och ledde till att den person som hade 
missbrukat sin ställning fick stå till svars för sina handlingar. Affären kom att 
påverka kommunledningen och revisorerna på så sätt att beredskapen 
markant höjdes under efterföljande år och likaså sågs rutiner för intern-
kontrollen över. Lokala medier höjde också beredskapen och riktade mer 
uppmärksamhet mot att granska fusk och maktmissbruk. För medias del var 
det dock en annan ”affär”, som dateras något tidigare, som hade satt igång en 
period av mer grävande journalistik, enligt en lokalreporter. 

Alla som vi intervjuat anser att kommunal revision är den gransknings-
verksamhet som svarar för den mest omfattande granskningen av kommunen. 
När det gäller media är bedömningen att den största tidningen svarar för den 
mest omfattande bevakningen av kommunen. Den mindre tidningen har inte 
resurser att sköta sitt granskningsuppdrag på samma sätt. Regional-TV och 
lokalradio granskar i form av mer sporadiska nedslag. Det bör understrykas att 
beslutsfattarna känner sig starkt bevakad av media. Men vanligtvis talas inte 
om medias bevakning i termer av granskning utan mestadels som ’bevakning’, 
’rapportering’, ’skriverier’ och liknande. Som potentiell granskare har media ett 
betydande inflytande. Det märks bland annat i den beredskap som finns för 
att media när som helst kan dyka upp och ställa frågor. 

Statlig granskning av kommunen förekommer på flera politik- och 
verksamhetsområden, men som regel uppfattas de statliga granskarna ha 
mindre betydelse och genomslag jämfört med kommunala revisorer och 
media. Det är främst på det sociala, utbildnings- och miljöområdet som staten 
uppträder som granskare i Stora Södra.  

Kommunal revision 

Kommunfullmäktige har antagit ett kommunalt revisionsreglemente som 
specificerar revisorernas uppdrag och arbete. Revisorerna har utöver detta 
själva utarbeta en policy för revisionsarbetet som innehåller riktlinjer för en 
samordnad revision av kommunen och dess företag.17  

Revisorernas revisionsstrategi och policy sammanfattas i två dokument 
(Revisionsstrategi, 2001; Policy, 2002). Strategin gäller för de folkvalda 
revisorerna och likaså för lekmannarevisorerna i kommunens bolag. Strategin 
innehåller en mängd praktiska rekommendationer som syftar till att stärka och 
konkretisera revisionen.18 Inom revisorsgruppen utses ”områdesbevakare” för 
att revisorerna och revisorsersättarna ska kunna hinna sätta sig in i ett område. 
Som ett komplement till det ordinarie revisionsarbetet framgår att ansvariga 
politiker ska bjudas in till revisionssammanträden så att revisorerna ska kunna 
                                                 
17 Föreningen Auktoriserad Revisorers (FAR:s) rekommendationer om gemensam revision som innebär 
arbetsfördelning genom överenskommelse ska enligt policyn tillämpas (Policy, 2002). 
18 Revisionsstrategin omfattar förutom en genomgång av revisorernas uppgifter, avsnitt om arbetsformer, 
bevakning av förändringar inom kommunens verksamhet, revisorernas kommunikation med olika 
kommunala organ och ansvariga, revisionsplanering, fortbildning och revisorernas förhållande till massmedia. 
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få aktuell information om olika kommunala verksamheter och problem-
områden. Revisorerna deltar också i sina respektive partigrupper, dels för att 
informera om revisionens arbete och arbetssätt, dels för att hålla sig ajour om 
viktiga ärenden och utvecklingsfrågor i kommunen. 

Revisorerna strävar efter att ha återkommande kontakter med olika organ, 
ledande politiker och tjänstemän flera gånger per år. En analys av så kallad 
”väsentlighet och risk” ska enligt strategin göras innan ett revisionsprojekt 
bestäms.19 En översiktlig plan ska också upprättas för mandatperioden och 
samordnas med de kommunala bolagens revision. I övrigt sägs inget specifikt 
om lekmannarevisionen i kommunens bolag.  

Revisionsplanen är en intern handling som enligt strategin inte bör spridas 
utanför revisorsgruppen. Men i dokumentet sägs samtidigt att fullmäktiges 
och kommunstyrelsens presidium ska informeras muntligt om planen. 
Informella kontakter med styrelser och fullmäktige eftersträvas. De anses 
väsentliga ur flera aspekter. Kontakterna ”ger väsentlig information som 
påverkar planerade granskningars innehåll” och kontakterna kan likaså vara 
viktiga för beslut om ”nedläggning eller senareläggning av projekt”. Stora 
Södras revisorer har tillsammans med Komrev varit aktiva i framtagandet av 
revisionsstrategin. Vägledande för strategiarbetet har Svenska Kommun-
förbundets och Landstingsförbundets skrift (1999) ’God revisionssed i 
kommunal verksamhet’ varit. När revisionsstrategin jämförs med motsvarande 
strategi för kommun Lilla Södra framträder mycket stora likheter. Strategierna 
är upplagda efter samma struktur med i stort sett samma rubriker och 
innehåll. Stora Södra revisionsstrategi blev känd i länet och kom på så sätt att 
spridas till Lilla Södra. Sammantaget tyder det på att skriften ’God 
revisionssed’, revisorerna i Stora Södra och Komrev har haft stort inflytande 
över revisionsstrategin i Lilla Södra. 

Revisionen har också ett formaliserat samarbetet med Komrev vilket inne-
bär att de köper tjänster till ett visst belopp varje år. Ett 3-årigt avtal har upp-
rättats mellan parterna. Utöver avtalet finns en reservpott som kan användas 
för att köpa granskningar från annat håll, men den möjligheten hade inte 
utnyttjats under treårsperioden. Varje år beställs 15-20 granskningar plus 
bokslutsgranskningar av Komrev. Revisorerna är som regel nöjda med de 
granskningar och rapporter de får. Men kvaliteten upplevs variera. Ibland kan 
beställningen ha varit oklar vilket kan förklara att revisorerna inte blir nöjda. 

Efter den omnämnda affären i kommunen har rutinerna skärpts när det 
gäller internkontrollen och likaså revisorernas granskning av internkontroll-
arbetet. Revisionen har i dialog med kommunledningen och fullmäktiges 
presidium också klargjort gränserna för revisionens arbete och betonat att 

                                                 
19 I analysen ”väsentlighet och risk” ligger att uppmärksamma när kommunens verksamhet eller en aktuell 
inriktning i kommunens verksamhet förändras, likaså att beakta omvärldsförändringar och om revisionen 
”ligger rätt i tiden”, samt om en tilltänkt revision passar in i den samlade revisionsinsatsen. 
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kommunen själv måste ta ansvar för internkontrollen. Förvaltningschefer på 
verksamhetsnivå ska veta att de kan bli granskade internt. Revisionen 
koncentrerar sig istället på att kontrollera att förvaltningarnas rutiner för 
internkontroll fungerar. Under mandatperioden har kommunrevisionen 
utvecklats mot mer systematisk, målinriktad granskning av rutiner, system och 
måluppfyllelse. Hur internkontrollen fungerar och vilket genomslag som full-
mäktiges beslut och målsättningar får på lägre nivåer är granskningar som 
revisorerna har prioriterat. Två granskningsrapporter har tilldragit sig extra 
stort intresse eftersom det framkommit stora brister i dessa. Båda rapporterna 
handlar om granskning av hur fullmäktiges verksamhetsdirektiv imple-
menterats, den ena följer spåret från fullmäktige till nämnderna, den andra 
genomförandet från nämnderna till enheterna.  

Revisionen genomförs dessutom i form av träffar och besök med varje 
nämnd varje år, men inte med hela nämnderna utan oftast med presidierna. 
Vid dessa träffar är alltid frågor om internkontrollen uppe. Frågor som ställs 
och som skickas ut i förväg är bl.a.:  
 

- ”På vilka sätt arbetar nämnden med de aktuella budget- och verksam-
hetsdirektiven?” 

- ”Hur säkerställer nämnden att verksamheten bedrivs enligt direktiven?” 
- ”På vilket sätt sker ledning och styrning?” 
- ”På vilket sätt sker uppföljning och rapportering?” 
- ”På vilket sätt arbetar nämnden med intern kontroll?” 
- ”Anser sig nämnden uppfylla kraven på en tillräcklig intern kontroll i 

sin verksamhet, om inte, varför?” 
 
Dessutom ställs spontana frågor som inte nämnden är förberedd på. Vid 
träffarna görs också återblickar där revisorerna kontrollerar vad som gjorts. 

En särskild granskning har gjorts av kommunens demokratiarbete20 som 
bekräftar att ett omfattande demokratiarbete pågått i kommunen sedan slutet 
av 1990-talet med bland annat lokala styrelser, förvaltningsråd och 
framtidsverkstäder. Av utvärderingen framgår att styrningen av demokrati-
arbetet inte är ”särskilt stramt”. Lägre nivåer har inflytande över ”väg” och 
”hastighet” i demokratiarbetet. Revisorerna har granskat demokratiarbetet 
utifrån ett centralt styrnings- och genomförandeperspektiv och rapporten ger 
inblick i de hinder som finns i demokratiarbetet och förslag på hur arbetet ska 
vidareutvecklas. 

                                                 
20 Bakgrunden till granskningen är en motion i kommunfullmäktige om att förstärka de kommunala 
revisorernas uppdrag att granska maktutövning och medborgarinflytande i kommunen. Två år efter att 
motionen väcktes, 1997, antog kommunfullmäktige ett demokratiutvecklingsprogram som revisorerna 
utvärderade 1999 (oklart på vems initiativ). 
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Kommunens budget för kommunal revision ligger på knappt 2,5 miljoner 
per år, vilket motsvarar 20 kronor per invånare. Den summa som kommun 
Stora Södra avsätter på revision kan jämföras med kommunens totala utgifter 
per invånare, som är mellan 30- 40 000 kronor beroende på beräkningssätt, 
och med andra kommuners budget för kommunal revision. I en utredning om 
den kommunala revisionen redovisas revisionsanslagen per invånare i 20 
större städer (SOU 1998:71, bilaga 2). Som jämförelse avsatte Linköping 12 
kronor och Stockholm och Göteborg 32 kronor per invånare på kommunal 
revision. Jämfört med kommun Lilla Södra avsätter Stora Södra ungefär 
hälften så mycket på revision per invånare. 

Frågan om det finns tillräckligt med kompetens för att genomföra 
granskningar på ett bra sätt besvaras som regel med att kvaliteten i 
granskningarna varierar.  

I likhet med Lilla Södra uppträder kommunens revisorer i två roller när de 
granskar kommunen. De agerar både som kontrollanter och rådgivare. De 
sakkunniga biträdena uppträder dessutom i en expertroll. Dessa tre roller 
blandas och förekommer ofta i mer eller mindre omfattning i alla 
granskningar. Rollen som kontrollant framträder tydligast i internkontroll-
granskningar och redovisningsrevision. Komrev fyller, förutom en expertroll, 
också rollen som rådgivare till revisorerna i hur revisorerna ska sköta 
kontakterna med politiker i Kommunstyrelsen och olika nämnder och 
styrelser. Företaget har arbetat tillsammans med de folkvalda revisorerna med 
att utveckla revisionen under senare år. Likaså har Komrev anlitats som 
utbildare i kommunal revision.21 De sakkunniga biträdena (Komrev) har också 
inflytande över utformningen av uppdragen. Beställningarna är inte alltid 
precisa; de finns ofta ett stort utrymme för de sakkunniga att påverka 
inriktningen på granskningarna (se nedan). På revisorernas initiativ har 
Komrev också bjudit nämndspolitiker, vanligtvis inom partigruppen, till 
informationsträffar om revisorernas arbete och politikernas ansvar.22 Den 
rollfördelningen som anges i kommunallagen mellan kommunala revisorer 
(beställare) och sakkunnigt biträde (utförare) är i praktiken mer flytande. 
Skriften ”God revisionssed” har varit normerande och utgjort grund för 
många kommuners faktiska rollfördelning mellan revisorer och sakkunniga. 
Det som kan noteras är att de sakkunniga har ett stort inflytande över hur 
revisionsarbetet formas och utvecklas, samtidigt har inflytandet minskat över 
tid i Stora Södra.  

Omfattning och grundlighet. Revisorerna anser själva att granskningar ofta 
är omfattande och grundligt utförda samt håller hög kvalitet. Men det finns 
också granskningar och granskningsrapporter som inte är tillräckligt bra. När 

                                                 
21 Det är främst revisorer, andra politiker och tjänstemän som Komrev utbildat i revision. 
22 En fråga som revisorerna/Komrev har behövt förtydliga är att när ansvaret ligger på nämndens presidium 
är det fortfarande hela nämnden som är ansvarig. 
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så är fallet tar revisorerna själva på sig en del av skulden genom att 
beställningen inte varit tydlig. De granskade anser som kontrast att kvaliteten 
varierar mycket. Vissa granskningar är mycket bra och tillför verksamheterna 
en hel del, men det händer också att beslutsfattarna undrar hur en granskare 
kunnat komma fram till ett visst resultat eller om de ”rätta” frågorna har 
ställts. För att beslutsfattare ska tycka att granskningarna håller hög kvalitet 
och är trovärdiga måste granskningarna präglas av en ”god anda”. En 
trovärdig granskning ska inte gå ut på att hitta fel och där någon enskild 
”hängs ut” utan de brister som finns ska lyftas fram så att de kan rättas till. 
Granskaren måste också vara kunnig på området för att granskningen ska 
uppfattas som trovärdig av de granskade. Den granskare som bara skrapar på 
ytan upplevs inte ha någon större tillförlitlighet. I allmänhet upplevs den 
professionalism som genomsyrar Komrev, av de som uttalat sig om Komrev, 
ha hög trovärdighet. 

En granskningsprocess börjar ofta med att revisorerna själva tar initiativ till 
en granskning alternativt att de får tips från något håll. Revisorerna gör först 
en bedömning av ”väsentlighet och risk”, dvs. av behovet av granskningen. 
Om en granskning anses motiverad ges därefter ett uppdrag till Komrev att 
utarbeta en projektplan som ska innehålla ett förslag på vad som ska granskas 
och vilka revisionsfrågor som ska besvaras. Revisorerna har inte i detta skede 
bestämt om det ska vara en granskning av kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet i 
system eller en granskning av internkontrollen. En specificering av uppdraget 
finns ofta inte med i beställningen från början. Utifrån det projektförslag som 
Komrev lämnar till de folkvalda revisorerna görs sedan tillägg eller avdrag. 
Det kan hända att revisorerna inte alls ’köper’ förslaget utan att beställningen 
istället preciseras för att få den granskning som man efterhand anser mest 
lämplig. Därefter förhandlas om omfattning, pris, bemanning etc. När 
uppdraget är formaliserat genomförs det av Komrev utan inblandning av 
revisorerna. 

I slutet av processen erbjuds förvaltningstjänstemän alltid möjligheten att 
faktagranska rapportutkast, vilket motiveras med att det kan finnas direkta 
felaktigheter som måste korrigeras innan rapporten blir offentlig. En för-
valtningschef uttrycker ”dialogen” om faktagranskning på följande sätt: 
 

” När jag har fått rapporterna för synpunkter så har jag någon gång ringt upp och 
pratat med revisorn och kommit med synpunkter. Så det har i alla fall funnits 
tillfällen till dialog… oftast har dom fångat mina synpunkter på ett bra sätt.” 

 
Det kan handla om ett par telefonsamtal och e-postkontakter mellan 
förvaltningschef och revisor i slutet av granskningsprocessen. Revisorerna 
menar att faktagranskningen handlar om trovärdighet. De kan inte godkänna 
en rapport som inte sakgranskats. Det är mycket ovanligt att politiker läser 
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rapportutkast innan de är klara. Revisorerna i kommun Stora Södra har av 
tradition inte läst och lämnat synpunkter på Komrevs granskningsrapporter. 

När en rapport är sakgranskad och godkänd av revisorerna överlämnas den 
till berörd nämnd i rapportform med revisorernas kommentarer och frågor. 
Endast i ett fall har överlämnandet kombinerats med en muntlig dragning. 
Revisorerna förväntar sig nämndernas reaktioner och svar inom 1-3 månader 
beroende på omfattningen av de svar man begär in.  

Revisorerna har själva följt upp var granskningsrapporterna hamnat och hur 
de behandlats. Av en intern sammanställning, som vi inte haft tillgång till, 
framgår att behandlingen av rapporterna i nämnderna varierar. Vissa yttrande 
har skrivits av tjänstemän, andra av nämndens presidium och ibland kan det 
vara nämnden som helhet som står bakom svaren till revisorerna. 

Revisorernas oberoende. Det förekommer, som redan beskrivits, en 
samverkan mellan revisorerna, fullmäktiges presidium, kommunledningen och 
Komrevs kontaktperson. Revisorerna bokar tid med nämnda organ och 
personer och parterna informerar regelbundet varandra om sina pågående 
granskningar, vilket ligger helt i linje med revisorernas revisionsstrategi. 
Kommunledningen betonar att det inte är frågan om att påverka revisorerna 
utan att få till stånd en så effektiv granskning av kommunen som möjligt. 
Därmed avses att den egna internkontrollen och revisorernas granskningar ska 
komplettera varandra. 

Uppriktiga och förtroendefulla samtal förs regelbundet med fullmäktiges 
presidium, dvs. med den instans som bereder revisionens budget. Det har 
enligt revisorerna inte förekommit några påtryckningar från beslutsfattarna 
under mandatperioden 1998-2002, däremot beskrivs perioden innan som 
konfliktfylld och likaså att det då förekom påtryckningar från kommun-
ledningens sida beträffande ordförandeposten i revisionen. Vid några tillfällen 
har revisorerna informerat kommunledningen om att snart kommer en 
revisionsrapport att offentliggöras som kan tilldra sig ett visst medialt intresse. 
Revisorernas kontakter med beslutsfattarna har utvecklats från ansträngda till 
mer eller mindre ”förtroendefulla”, men fortfarande framkommer att det 
finns betydande skillnader mellan hur olika förvaltningsledningar bemöter 
revisorerna. Första året under mandatperioden införde revisorerna en form av 
granskning med återkommande besök ute i nämnderna. Denna nyordning 
uppfattades först negativt av de granskade. Från att ha känt sig påpassade och 
ovälkomna upplever revisorerna att attityderna efterhand ändrats och numera 
förekommer mer öppna och respektfulla samtal mellan parterna.  

Tidigare var den allmänna uppfattningen att revisorerna skulle hålla sig 
borta från partigruppen men nu har inställningen förändrats och revisorerna 
uppmanas att vara aktiva i sina partier.  

Från revisorernas sida beskrivs vikten av att uppträda sakligt, enigt och utan 
partipolitisk hänsyn. Strävan efter enighet kan också sägas ha ett pris. Det 
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tycks förekomma en form av självcensur eller självpåtagen disciplinering som 
begränsar revisorernas självständighet enligt en av intervjupersonerna: 
 

”Egentligen spelar det inte någon roll, majoriteten kommer naturligtvis att drabbas 
värst, men i många fall skulle även oppositionen drabbas, så det är inte så att det är 
socialdemokraterna i revisionen som alltid säger stopp och belägg. Vi kan inte rikta 
så allvarlig kritik för det kommer bara drabba socialdemokraterna, för i många fall 
är ju nämndernas uppdrag så pass opolitiskt att hela nämnden, oavsett om det är 
majoritet eller opposition, skulle komma att träffas av kritiken. Och då finns det 
även en spärr ifrån oppositionspartierna som sitter i revisionen.” 

 
Kontakter med andra granskare (t.ex. media) förekommer nästan inte alls.23 Få 
kommuninvånare känner till att revisionen finns och när någon från 
allmänheten har uttalat sig om revisionen, vilket är sällsynt, framkommer att 
de inte känner till vad revisorerna har för uppdrag och befogenheter, enligt 
revisorerna. Revisorerna arbetar som regel i det tysta och kallar till exempel 
aldrig till presskonferens. Men vid ett tillfälle bjöd revisorerna in alla tidningar 
och radio till ett informations- och diskussionsmöte efter att en journalist 
framfört att det skrivs väldigt lite om revisionen och undrade om det gick att 
få tillgång till material. Mötet var bestämt till den 11 september 2001. Det kom 
bara en journalist, vilket kan ha berott på den valda dagen.  

En revisor sammanfattar kontakterna med media och allmänheten på 
följande sätt: 
 

 ”vi har varken bra eller dåliga relationer med pressen, vi har just ingen alls”… Vi 
har inte gjort några granskningar egentligen heller utifrån tidningsskriverier eller 
massmedia. Däremot har vi gjort granskningar utifrån tips som vi har fått från 
allmänheten. Och dom brukar vi hantera så att vi aldrig lämnar några tips 
obehandlade utan vi tittar alltid, undersöker i mindre skala först om det kan finnas 
något i det här, ibland kan det ju vara avundsjuka, ibland kan det vara osämja och 
ibland kan det vara något annat som föranleder anmälningar eller tips. Men ofta 
finns det ju ingen rök utan eld. 

 
Den kritik som revisorerna framför är enligt beslutsfattarna till övervägande 
del negativ. De har svårt att påminna sig att det överhuvudtaget förekommit 
rapporter utan någon negativ synpunkt alls. I det avseendet skiljer sig 
kommunrevisionsgranskningar från de utvärderingar som kommunens interna 
utvärderingsenhet har gjort. De senare innehöll vanligtvis både positiv och 
negativ kritik. 

                                                 
23 Ett mellankommunalt revisionssamarbete har utvecklats med fyra andra lika stora kommuner i södra 
Sverige. Samarbetet handlar om ett erfarenhetsutbyte där kommunala revisorer lär av varandra. Det finns 
vissa förhoppningar om att genomföra en del gemensamma granskningar där kommunerna skulle kunna dra 
nytta av varandra. Samverkan med omkringliggande kommuner fungerar mindre bra p.g.a. att kommunerna är 
olika stora och att kommun Stora Södra blir alltför dominant i detta samarbete.” 
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En genomgång av alla granskningsrapporter under perioden 1995-2002 
visar att under samtliga år överväger den negativa kritiken i rapporterna. Från 
2001 har den positiva och balanserade kritiken ökat något i takt med att 
granskningarna har blivit fler (Almqvist, Sköllerhorn & Hanberger, 2004). I 
revisionsberättelsen för 2002 riktas en anmärkning mot två kommundels-
nämnder för bristande styrning och uppföljning av ekonomin. Det är det 
starkaste yttrande som revisorerna kan ge. Samma år riktas också kritik för 
bristande styrning och uppföljning mot flera andra nämnder. Kommun-
styrelsen kritiseras också för att ha brustit i sin rapportering till fullmäktige. 
Trots kritiken har revisorerna ändå tillstyrkt ansvarsfrihet för de ansvariga 
nämnderna och enskilda förtroendevalda.  

Under mandatperioden 1994-1998 fanns tendenser till partipolitisering 
beträffande revisionen. Några av de intervjuade menar att personkemin mellan 
ordföranden i revisorsgruppen och kommunstyrelsens ordförande inte var 
den bästa. Ordföranden (1998-2002) beskriver förändringen på följande sätt: 
 

”…det blev lite för mycket partipolitik …och då blev det motsättningar. Då anade 
man hela tiden att det fanns några dolda syften med alla förslag hit och alla förslag 
dit. Det är väldigt olyckligt när det blir sådär. Det resulterade i två revisions-
berättelser ett år. Så blev det då byte på posten –98 och då kom jag in, och jag 
hade ju varit med och upplevt det där, jag hade inte varit revisor men jag hade 
upplevt och hört och sett alla bråk omkring det hela vilket gjorde att jag var väldigt 
angelägen om att skulle jag åta mig det här uppdraget då skulle vi också försöka 
skapa en väldigt god atmosfär så vi kunde jobba tillsammans, kunde ge tyngd och 
förtroende för revisorerna.” 

 
En politiker framhåller att trots att revisionen fungerar bättre än tidigare 
finns det grundläggande brister när det gäller förutsättningarna för 
revisorerna att arbeta som oberoende granskare: 
 

”Revisionen är inte tillräckligt politiskt fri för att fullt och fast kunna utföra det 
uppdrag som dom egentligen skulle utföra på medborgarnas uppdrag. Man tar för 
stora politiska hänsyn.” 

 
Revisorerna i Stora Södra uppträder i början av 2000-talet mer som ett samlat 
”lag” jämfört med tidigare. Efter att en mer diplomatisk ordförande tagit över 
ordförandeskapet 1998 och i takt med att granskningarna blir fler har 
granskningskritiken också blivit mer balanserad. Efter att intervjuerna genom-
förts har en ny revisionsordförande och viceordförande tillsats. Av 2003 års 
revisionsberättelse framgår att den nya revisorsgruppen har riktat kritik mot 
handläggningen av en fastighetsaffär. Det har också kommit till vår kännedom 
att ”fastighetsfrågan” har förorsakat en viss konflikt mellan revisorer och 
kommunledningen. Om den nuvarande revisorsgruppen uppträder som ett 
samlat lag har vi inte undersökt. Förhållandena under mandatperioden 1994-
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1998 och den nämnda ”fastighetsaffärsgranskningen” tyder på att relationen 
mellan revisorer och kommunledning växlar över tid och att den påverkas av 
den framförda kritiken, tonläget och personkemi.  

Mediegranskning  

Medias granskning av kommunen sköts i första hand av två lokaltidningar, en 
stor och en mindre. Lokalradion genomför också granskningar och någon 
gång också regionalTV. Den samlade bild som framträder är att ingen av 
tidningarna regelmässigt ägnar sig åt djupgranskningar utan den granskning 
som förekommer är framförallt nyhetsbevakning med granskningsinslag. Det 
är främst den stora tidningen som då och då genomför mer omfattande 
granskningar. Tidningen bevakar ständigt kommunens bolag för att kunna ’slå 
till’ om den upptäcker att det pågår något som inte verkar riktigt. Som 
exempel granskade den större tidningen för något år sedan en markaffär efter 
tips. Granskningen handlade om en affär där kommunen och kommunens 
bostadsbolag skulle hjälpa den lokala fotbollsklubben att få rätsida på sin 
ekonomi. Som exempel på en djupgranskning som den mindre tidningen gjort 
nämns en granskning där det avslöjades att byggnationen av ett centralt 
bostadshus saknade bygglov och att hela bygget vara en ”härva” med politiker 
inblandade. En annan djupgranskning gällde en kvinna som inte fick bygglov 
för att bygga ett ridhus på sin tomt. Avslaget motiverades med att det i 
långtidsplanen fanns utrymme för att bygga en motorväg inom detta område. 
Men efter närmare efterforskning fanns inga sådana planer på Vägverket, 
enligt reportern. 
 

”Men det var ju inte någon gigantisk oegentlighet, det var ju mera synd om den här 
tjejen.… Det var mera för att visa på den enorma byråkratin på något sätt och det 
orimliga i vissa kommunala beslut som drabbade den här kvinnan.”  

 
Granskningar kan som citatet visar handla om en enskild människa som inte 
får den service eller behandling som hon har rätt till. Det förekommer också 
att den större tidningen granskar och genomlyser en aktuell fråga, men någon 
klar granskningsstrategi tycks inte finnas: 
 

” Jag tror inte att det är genomtänkt att nu ska vi granska det här, förutsättnings-
löst. Utan det börjar ofta med någon händelse, eller något tips eller så. Nu försökte 
vi exempelvis här i förra veckan att göra en granskning, eller i alla fall någon slags 
genomlysning utav varför kommunens ekonomi för närvarande är som den är. 
Den granskningen gjorde vi med anledning utav att det finns ett stort, stort minus i 
resultatet för kommunens ekonomi från förra året.” 

 
Resurser. Främst den mindre tidningens reporter framhåller bristen på tid som 
gör att granskningsuppdraget inte kan skötas på ett tillfredsställande sätt. 
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Den större tidningen har haft betydligt mer resurser för nyhetsbevakning och 
granskning. Periodvis har tidningen avsatt resurser för att en person ska få 
utrymme att arbeta mer grävande. Fyra kommunreportrar har också delat upp 
granskningen av kommunen i fyra ansvarsområden: samhällsbyggnadsfrågor, 
sociala frågor och äldreomsorgsfrågor, barn och utbildningsfrågor och 
utvecklings-/näringslivs-/arbetsmarknadsfrågor. Båda tidningarna försöker 
granska så mycket som möjligt på eget initiativ och inte låta sig styras av 
kommunledning eller opposition. Samtidigt handlar möjligheten att stå fria 
och behålla initiativet också om resurser. Bland beslutsfattarna är erfarenheten 
att reportrarnas kompetens varierar och att de ibland saknar kompetens att 
granska vissa frågor. 

Granskningsroller. Att uppträda som oberoende granskare och kontrollant 
av maktmissbruk är något som båda tidningarna understryker att de 
eftersträvar. Rollen som åsiktsförmedlare eller megafon, framförallt för 
kommunledningen, är något som de försöker undvika men som ändå före-
kommer. Den mindre tidningen har svårare att låta bli att skriva rakt av det 
budskap som antingen kommunledningen eller opposition vill föra fram. Det 
förekommer också att utrymme ges för debatter i anslutning till egna eller 
andras granskningar. Det gäller framförallt den större tidningen. Debatterna 
kan föras på webben eller på insändarsidor. En roll som den större tidningen 
säger sig ha fått uppskattning för av många är att uppträda som saklig 
informatör i samband med att en fråga genomlyses. Men kommunreportrarna 
tycker inte att denna roll är lika utmanande som granskarrollen.  
 

”Ibland så gör man rena raka genomlysningar om någonting, exempelvis när 
kommunen stod inför om man skulle ta det slutgiltiga beslutet att byta kommunal 
organisation. … vet inte om man kan kalla det granskning, men det var en 
genomlysning utav vilken sorts organisation man skulle välja i kommunen. Och 
när man gör sådant … då är det många som applåderar och säger att det här ska 
tidningen göra.” 

 
Omfattning och grundlighet. Tidningarnas kommunbevakning omfattar i 
princip all kommunal verksamhet, politik och maktutövning. I praktiken 
bevakas inte alla verksamhetsområden systematiskt men det finns, framförallt 
vid den större tidningen, en ambition att täcka in stora områden. Näringslivs-
området och de kommunala bolagen, liksom andra områden, bevakas fort-
löpande och när det kommer fram något, exempelvis via insändarsidorna, så 
granskas detta närmare i mån av tid. 

Grundligheten i medias kommungranskning varierar, men kommun-
reportrarna och de granskade anser att ”granskningarna” oftast inte är särskilt 
grundliga. Men det finns undantag. Ett undantag är en granskning av en 
tjänsteman som pågick under tre till fyra veckor där alla fakturor och 
reseräkningar granskades och likaså tjänstemannens nätverkssamarbete. 
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Flertalet beslutsfattare upplever att media har en hård bevakning av 
kommunen. En förvaltningschef påpekar samtidigt att media visserligen 
bevakar kommunen men att kompetensen är otillräcklig för att granska det 
som är stort och som medborgare borde få veta. 
 

”Jag tycker att dom [media] skulle granska stora ekonomiska transaktioner och 
uppgörelser och beslut på ett helt annat sätt än vad dom gör, men då krävs det 
kunskap.” 

 
Men det är inte enbart en fråga om kompetens. Om kommun-
organisationen är lojal och ”tät” blir det samtidigt svårare att få fram 
underlag.  

Granskningsprocessen. Den mindre tidningen beskriver relationen till 
politikerna, både majoriteten och oppositionen, som bra. Likaså upplevs 
tjänstemannakontakterna fungera bra, med undantag för att det 
inledningsvis var svårt att tala med socialförvaltningen. Det finns många 
sekretessärenden inom socialförvaltningen och det var enligt reportern 
mycket viktigt att klart redogöra för vad man ville få veta. Reportern 
understryker också att det tar lång tid att bygga upp ett personligt 
kontaktnät och den större tidningen hade fler kontakter, framförallt med 
kommunens tjänstemän. Den större tidningen beskriver tvärtom 
relationen till kommunen som relativt konfliktfylld. Kommunreportern 
har byggt upp ett kontaktnät med både tjänstemän och politiker men 
betonar att det ändå kan vara svårt att få fram intressanta uppgifter. 
Svårast är detta med majoritetens politiker som upplevs vara väldigt lojala 
med varandra. Tips kommer som regel inte inifrån utan reportrarna tar 
själva kontakter och försöker få fram uppgifter av olika slag. Det har skett 
en försämring under senare tid som innebär att vissa nämnder inte längre 
låter tidningen i god tid få ta del av arbetsmaterial. Tidigare skickades det 
ut före sammanträdena. Nu får tidningen handlingar samma dag som 
nämnden sammanträder. Men eftersom det fungerar bra i vissa nämnder 
vill tidningen inte riskera att förhållandena försämras:  
 

”… vi är lite rädda för att om vi börjar ställa krav som vi inte har rätt till där vi inte 
kan nå framgång så kanske det kan slå emot oss och det slutar komma handlingar 
från andra nämnder också. Men det där gäller byggnadsnämnden framför allt och 
det gäller även kommunstyrelsen.” 

 
Medias oberoende. Några försök att påverka media förekommer inte från 
politiskt håll, med undantag för att politiker i valtider vill göra media 
uppmärksamma på sina respektive framträdanden och möten. Däremot har 
kontakter initierats från tjänstemannahåll. Exempelvis har en förvaltningschef 
kontaktat chefredaktören för att diskutera att tidningen oftast förmedlar en 
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negativ bild av kommunen. Förvaltningschefen upplever inte att bilden svarar 
mot hur förhållandena är i kommunen och samma chef menar att tidningen 
också har ett ansvar att lyfta fram det som är positivt. Positiva nyheter, t.ex. 
om nyetableringar av företag, får alltför litet utrymme. Förvaltningschefen 
tycker att det har blivit bättre efter ”dialogen” men det krävs också en ”aktiv 
nyhetsförmedling” för att media ska skriva balanserat. 

Det är negativ kritik som enligt beslutsfattarna dominerar i medias 
granskningar av kommunen. Media medger att de inte vill vara alltför positiva 
i sin granskningskritik eftersom man då kan uppfattas som en megafon åt 
politiker och tjänstemän. Samtidigt framhåller beslutsfattare att ett visst skikt 
är vana att jämt få kritik vilket, enligt en förvaltningschef, kan leda till att 
ledningen inte bryr sig så mycket om kritiken. Beslutsfattarna betraktar det 
som en förutsättning för deras arbete att all kommunal verksamhet ständigt är 
utsatt för extern granskning och att kritiken oftast är negativ. 

Statlig granskning  

Skolverket har granskat skolan och Socialstyrelsen social verksamhet. Vidare 
har statlig granskning förekommit på miljöområdet. Däremot förekommer 
ingen statlig granskning på näringslivsområdet. 

På miljöområdet är Livsmedelsverket den statlige granskare som granskat 
mest. Verket har under senare år genomfört näst intill årliga tillsynsbesök i 
kommunen. Verkets granskningar har främst handlat om att kontrollera hur 
kommunens tillsynsarbete sköts. 
 

”Man [Livsmedelsverket] går igenom verksamheten, man tittar på hur många 
livsmedelsobjekt vi har, hur många instruktörer vi har, hur många besök vi gör, 
vilka prioriteringar som har gjorts, vilka resurser som finns. Man gör också 
normerande inspektioner, så man är med oss ute på en inspektion och ser över hur 
vi inspekterar. Så livsmedelsverket kan man väl säga är den som är tydligast när det 
gäller kontrolluppföljningen av hur arbetet sköts.” 

 
Länsstyrelsen genomför också granskningar i kommunen. Bland annat har 
Länsstyrelsen genomfört en utvärdering av kommunernas tillsyn med 
utgångspunkt i miljöbalken. Länets kommuner har granskats med 
avseende på jävsförhållanden och delegationer. Vidare har kommunens 
behovsutredning, tillsynsplan och tillsynsregister kontrollerats. Ingen 
nämnd får enligt kommunallagen utöva tillsyn över sådan verksamhet som 
nämnden själv bedriver. Länsstyrelsen granskade om kommunernas för-
valtningsorganisation var lämplig, dvs. att drifts- och förvaltningsansvaret 
skiljts åt (Länsstyrelserapport, 2003). Ingen kritik framfördes mot 
kommun Stora Södra. I ett så kallat ”egenkontrollprojekt” har Läns-
styrelsen också kontrollerat om lagens krav för egenkontroll av miljöfarliga 
verksamheter uppfyllts i länets kommuner. Vidare har Länsstyrelsen gått 
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igenom kommunens ekonomi, resurser och kompetens för att utföra 
kommunal tillsyn.  

Förvaltningschefen tycker att det är bra med externa granskare som 
ställer frågor om miljöförvaltningens arbete och rutiner. Granskningarna 
har använts i miljöförvaltningens kontinuerliga utvecklingsarbete och i det 
sammanhanget upplevts som ett stöd. 

Annan granskning 

Kommunen har som redan nämnts haft en egen utvärderingsenhet som 
har lagts ner.24 Avvecklingen förklaras med att den inte passar in i den nya 
organisationen och likaså att kommunledningen efter tio års tid upplevde 
ett behov av att få in nya, externa personer som tittar på verksamheterna. 
Kommunstyrelsen planerar att i fortsättningen beställa utvärderingar 
externt, men i nuläget och innan den nya organisationen har kommit igång 
ordentligt, kommer sannolikt inga utvärderingar att beställas. Resurser och 
kraft måste först och främst avsättas på att få ordning på kommunens 
ekonomiska problem. Då är det, enligt kommunledningen, inte lämpligt att 
belasta förvaltningarna med krävande utvärderingar. 

Svenskt Näringsliv genomför årlig rankning av företagsklimatet i landets 
kommuner. Denna rankning tar kommunen del av, men den ger bara en 
grov indikation och anses inte räcka för att få svar på vad som kan göras 
för att förbättra företagsklimatet. Av det skälet beställdes en extern 
utvärdering för att hjälpa kommunen att få en bättre bild av hur företagen 
uppfattar företagsklimatet och hur klimatet skulle kunna utvecklas. 

Svenska Kommunförbundet skickar också ut enkäter som kommunen 
måste svara på och som främst används nationellt. Ibland uppmärk-
sammar kommunen och lokala medier hur Stora Södra förhåller sig till 
andra kommuner i nationella utvärderingar.  

Universitet/högskolor har också haft kommunens uppdrag att ut-
värdera speciella frågor eller satsningar i kommunen. 

Medborgare och intresseorganisationer/föreningar bedriver också verk-
samheter i egen regi eller i samverkan med kommunala verksamheter. En 
intervjuperson, med god kännedom om förhållandena i kommunen, 
menar att det finns många medborgare och föreningar runt om i 
kommunen som tar olika typer av initiativ och bedriver olika former av 
social verksamhet. Initiativen ligger i gränslandet mellan vad som brukar 
betraktas som ett delat ansvarsområde mellan kommun och civilsamhälle.  

                                                 
24 Utvärderingsenheten har främst genomfört utvärderingar på skolans och det sociala området. Kommunen 
har också köpt ett internt uppföljningssystem för att undersöka tillståndet i äldrevården. Det består av ett 
frågebatteri som riktar sig till anställda, gamla och anhöriga. Systemet kommer utifrån men används för 
självkontroll och i det interna utvecklingsarbetet. 
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När medborgare och föreningar tar initiativ till att bedriva egen initierad 
verksamhet möts detta av olika reaktioner i kommunen. Exempelvis drivs 
en friskola av ett föräldrakooperativ i en av byarna. Den centrala politiska 
ledningen och administrationen var positiv medan kommundelsnämnden 
upplevde det som ett hot eller i varje fall som besvärligt. Friskolan har 
granskats av Skolverket men inte av kommunen. Som kontrast upplevs 
t.ex. en byalagsverksamhet odelat positivt av beslutsfattarna i kommunen. 
Byalaget bedriver enligt intervjupersonen komplementär verksamhet, som 
vissa anser att kommunen borde stå för (t.ex. fritidsgårdsverksamhet, 
pensionärsaktiviteter, cykelleder). Kommunen har bidragit med ett visst 
men mycket litet ekonomiskt stöd (högst någon tusenlapp). Byalaget och 
byborna granskar samtidigt de kommunala verksamheter och den service 
som finns i lokalsamhället, dvs. den verksamhet och de personer som de 
samverkar med: 
 

” Jag uppfattar det som att det blir mer och mer naturligt för byborna att kontakta 
byalaget med frågor som man inte är nöjd med när det gäller service eller liknande. 
Och i den bemärkelsen så blir byalaget granskande. Byalaget försöker då förmå 
vederbörande att själv aktivera sig, men får ett stöd och säger att man har byalaget 
bakom sig för att man tycker att detta är en viktig fråga för fler än kanske ett 
hushåll.” 
 

Exempelvis kan en bybo, med byalagets stöd, få till stånd en snabbare 
hantering av en fråga. Byalaget fungerar som en paraplyorganisation för 
många och när en enskild hänvisar till byalaget uppfattas det också av 
kommunen som något som berör många. En utvärdering av mycket av det 
som pågår i civilsamhället skulle behöva göras, enligt intervjupersonen, dels 
för att synliggöra att olika typer av verksamheter finns (som idag är okända för 
många), dels för att lära av hur samverkan mellan kommunen och den civila 
sektorn fungerar. 

Granskningarnas betydelse för kommunal policy och demokrati 

Inflytande på kommunal policy 
Revisionens granskningar har ofta en direkt och påtaglig påverkan på 
kommunal policy. När missförhållande uppmärksammas i en gransknings-
rapport diskuteras påtalade brister och ofta vidtas någon typ av åtgärd. Många 
gånger tar beslutsfattarna till sig kritiken utan direkta invändningar, förutsatt 
att kritiken är underbygd. Revisionen uppfattas i viss grad styra hur 
kommunen använder sina resurser. En beslutsfattare uttrycker sig på följande 
sätt: 
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”… våra tjänstemän lägger ner ganska mycket jobb på att verkligen penetrera 
rapporterna och komma med förslag. Och det tar resurser och det tar tid som inte 
vi har styrt…”  

 
Granskningar av beslutsförverkligande och måluppfyllelse har handlat om att 
gå igenom hur kommunala verksamhetsdirektiv tagits fram, förankrats och 
genomförts. I flera fall har brister i styrningskedjan framkommit och likaså 
bekräftar förvaltningschefer att mer tid därefter har avsatts för att arbeta fram 
verksamhetsdirektiv och måldokument.  
 

”… en sådan granskning har lett till att, vad ska man säga, remisstiden internt 
inom kommunen på olika dokument är längre och att det är tydligare. Nu går man 
ofta ut till nämnderna… och beskriver syftet med det här policydokumentet, så det 
har blivit en bättre framförhållning och en bättre dialog kring dom policy-
dokument och program som tas fram.”  

 
Delaktigheten i arbetet att ta fram eller revidera måldokument har varit större, 
vilket är en påverkan som kan tillskrivas revisionen. Det är främst 
förvaltningen som berörs av revisionen och det är oftast små förändringar och 
anpassningar som det är frågan om. Det är sällsynt att en granskning leder till 
en radikal omprövning och förändring av politiken. 

Medias ständiga närvaro och granskningar påverkar också kommunen. 
Beslutsfattarna beskriver inflytandet som att ”man rycks med” och avsätter tid 
och resurser på en fråga som uppmärksammas i media. Det kan t.ex. handla 
om att någon person far illa inom äldrevården. När media belyst en fråga eller 
händelse måste politiker och tjänstemän som regel stå till svars och förklara 
varför det ser ut som det gör. Beslutsfattarna medger att media i vissa fall 
sätter dagordningen men att medias nedslag eller ’granskningar’ inte leder till 
att kommunens policy eller rutiner ändras. Medias direkta inflytande på 
kommunal policy är därmed mindre än revisionens. Påverkan ska dock inte 
undervärderas. Den handlar om vilken bild som allmänheten får av tillståndet 
i kommunen. Lyckas inte ansvariga lägga en felaktig och vinklad bild till rätta 
riskerar media, enligt beslutsfattarna, att få ett negativt genomslag. Lägg där till 
att media har ett påtagligt inflytande i rollen som potentiell granskare av 
maktmissbruk och oegentligheter. Beslutsfattarna räknar alltid med att media 
kan komma att bli intresserad av en fråga och därmed sker en form av 
anpassning och disciplinering. 

I statliga granskningar kontrolleras att nationella lagar och normer efterlevs 
och att en likvärdig servicenivå byggs upp i hela landet. Påverkan på 
kommunal policy är indirekt och innebär att skolan, socialtjänsten och 
miljöarbetet anpassas till nationella målsättningar och krav eller åtminstone att 
kännedomen om dessa ökar. Granskningarna på miljöområdet har också 
bidragit till att stärka miljöförvaltningens interna utvecklingsarbete och 
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samtidigt utgjort ett stöd för miljönämnden/-förvaltningen i kontakterna med 
kommunledningen. Likaså har den statliga granskningen stärkt miljö-
nämndens/förvaltningens ställning till annan kommunal verksamhet som 
nämnden/-förvaltningen har att granska. 

Granskningarnas funktioner 
Den kommunala revisionen har framförallt fungerat som ett demokratiskt 
kontrollinstrument. Enskilda granskningar behandlas främst i nämnderna. De 
flesta granskningar har också innehållit råd och rekommendationer för hur 
brister och missförhållanden ska kunna åtgärdas och hur verksamheter och 
rutiner ska kunna förbättras. Revisionen har därmed också fyllt funktionen att 
bidra till verksamhetsförbättring och lärande. Granskningsrapporterna är 
offentliga men behandlas mestadels inom kommunen och används där som 
underlag när nämnderna utkräver ansvar av förvaltningarna. Sammantaget har 
fullmäktige använt granskningar och revisionsberättelser som underlag i 
ansvarsutkrävandet av kommunstyrelsen och nämnder. 

Eftersom revisionen i stort sett är okänd bland medborgare har med-
borgare inte använt granskningar när de utkräver ansvar av de 
förtroendevalda. Det finns dock en indirekt påverkan som framträder och 
som berör medborgarna. I granskningar av beslutsförverkligandet har brister i 
förankringsarbete påtalats, som också infattar brister i medborgarnas 
delaktighet i politik och verksamheter. Beslutsfattare framhåller att 
granskningarna i viss mån har bidragit till att också medborgarnas delaktighet i 
kommunal policy har ökat till följd av revisorernas granskningar. 

Media har främst fyllt funktionen att kontrollera att inte maktmissbruk 
förekommer och att den lilla människan får den service och vård alla har rätt 
till. Lokaltidningarna har också granskat kommunens ekonomiska underskott 
och hur underskotten hanterats. Många ansvariga upplever att de ständigt 
bevakas av media. Att media när som helst kan dyka upp och granska innebär 
att beslutsfattarna disciplinerar sig och inriktar sig på att följa gällande regler 
och rutiner. Beslutsfattarna vill undvika negativ publicitet. Som potentiell 
granskare fyller media en viktig kontrollfunktion. Tidningarna har också fyllt 
funktionen att stimulera offentlig debatt. Framförallt framträder den 
funktionen när åsikter förmedlas, när saklig information redovisas och när 
tidningen ger utrymme för en efterföljande debatt. 

Statliga granskare fyller funktionen att kontrollera att framförallt lag-
stiftningen följs i kommunerna. Granskningarna uppfattas också som ut-
vecklingsinriktad och bidrar samtidigt till verksamhetsutveckling och lärande. 

De medborgar- och intresseorganisationsgranskningar som förekommer 
fyller både en kontrollerande och verksamhetsutvecklande funktion. 
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Betydelse för lokal demokrati 
Den kommunala revisionen har i första hand påverkat rutiner för styrning och 
genomförande av kommunala beslut och direktiv. Granskningarna handlar 
främst om att kontrollera förutsättningarna för ”beslutsförverkligande”, dvs. 
ett av de centrala värdena i en representativ demokrati. Brister i styrnings-
kedjan har påtalats och när åtgärder har vidtagits för att rätta till bristerna har 
granskningarna bidragit till att stärka beslutsförverkligandet. Att kontrollera att 
politiska beslut genomförts är också en viktig del i ansvarsutkrävandet. 
Genom att granska beslutsgenomförandet mot kommunallagen och den 
representativa demokratins idealmodell har granskningarna också inneburit ett 
stöd för de representativa demokratiska institutionerna. Granskningarna har 
samtidigt synliggjort svagheter i målstyrningsdoktrinen och den demokratiska 
styrningskedjan. En särskild fullmäktigedebatt ägnades åt hur kommunala 
verksamhetsdirektiv har upplevts på lägre nivåer och hur styrningskedjan 
många gånger inte har fungerat. Debatten handlade om hela frågekomplexet 
och hur den representativa demokratin ska kunna fungera bättre.  

Det är framförallt förvaltningen som har avsatt tid och resurser på att 
bearbeta granskningskritik och därmed är det förvaltningsnivån som har 
påverkats mest av revisionen. Politiker och tjänstemän samverkar i den 
praktiska politiken och rollerna är inte alltid klart åtskilda. Som nämnts har 
granskningar bidragit till en ökad delaktighet i framtagandet av verksamhets-
direktiv och policydokument och i det arbetet har politiker och tjänstemän 
arbetat i nära samverkan.  

Enligt en av revisorerna ska dock inte betydelsen av revisionen för 
demokratin överskattas. Den kommunala revisionen är alltför okänd inom det 
politiska systemet för att vara någon ’rejäl medspelare’ till politiker och 
tjänstemän. Revisorn tänker sig att revisionen i bästa fall ska kunna bli en bra 
medspelare i det politiska systemet. Att vara medspelare, i motsats till 
motspelare, ligger också i linje med utvecklingen mot ett mer rådgivande och 
verksamhetsförbättrande revisionsarbete och en revision som levererar mer 
balanserad och konstruktiv granskningskritik. 

En förvaltningschef jämför granskningars betydelse för den lokala 
demokratin med påverkan på effektiviteten i kommunal verksamhet. I en 
sådan jämförelse är det framförallt effektiviteten i kommunal verksamhet som 
granskningar kan påverka. Den betydelse granskningar får för demokratin är 
snarare att bidra till att skapa ekonomiska förutsättningar för att ha råd med 
mer demokrati, enligt detta sätt att tänka. 

Lokaltidningarna har främst stärkt demokrativärdena fri åsiktsbildning och 
beslutsförverkligande. Media har granskat såväl ledande politiker som 
tjänstemän. Demokratipåverkan framträder i de nyhetsbevakningar, genom-
lysningar och egna granskningar som görs. När media uppmärksammat en 
fråga har det i många fall stimulerat till offentlig debatt på insändarsidor och 
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på webben. Politiker och tjänstemän har också varit mer aktiva än tidigare när 
det gäller att besvara medborgarnas frågor och debattinlägg, vilket en för-
valtningschef ser som en följd av lokalpressens granskningar. Som redan 
framkommit har inte politiken förändrats, men media har ibland påmint om 
att uppställda mål och politiska löften inte genomförts. Media registrerar både 
om den kommunala och nationella demokratins ”beslutsförverkligande” 
fungerar, men främst uppmärksammas om kommunala mål och beslut 
genomförs.  

Statlig granskning har i kontrast till kommunal förvaltningsrevision 
betydelse för den nationella demokratins beslutsförverkligande. Men det är 
främst andra värden, som rättssäkerhet och likvärdighet, som främjas av statlig 
granskning. 

Medborgar- och intresseorganisationsgranskningar, de få som undersökts, 
har främst stärkt demokratiska värdena som ”folkviljans förverkligande”, 
”deltagande” och ”demokratisk skolning”. När exempelvis ett byalag 
samverkar med kommunala verksamheter i lokalsamhället påverkas och 
granskas verksamheterna samtidigt. Dessutom innebär samverkan mellan 
kommunen och den civila sektorn att medborgarnas roll som ansvarsutkrävare 
förändras till att också bli ansvarstagare. 

En förutsättning för att den lokala representativa demokratin ska fungera är 
att framförallt revisionens och medias granskningar är tillförlitliga och att de 
ger en rättvisande bild av förhållandena inom kommunen. Detta är särskilt 
viktigt i samband med medborgarnas eget ansvarsutkrävande. Intervjuerna 
visar att beslutsfattarna ibland undrar över vilka prioriteringar som granskarna 
gör och vad det är som granskas. De anser att både revisionen och media 
behövs för att demokratin ska fungera, men samtidigt frågar de sig vilken bild 
av det politiska systemet och förhållandena i kommunen som framförallt 
media målar upp. Flera beslutsfattare undrar om media bidrar till att 
medborgare går och röstar och engagerar sig i politiken eller om det kanske är 
tvärtom. En beslutsfattare uttrycker problemet på följande sätt: 
 

”Det är ju det som egentligen är det tragiska med det som sker inom media, därför 
att en granskning som blir personcentrerad blir med nödvändighet mindre 
problematiserande … man förenklar dom politiska problemen och gör det till en 
mycket, mycket mera svartvit bild, verklighetsbild, av vad det egentligen är. …. 
Om man får en felaktig bild utav vad demokrati och politik egentligen innebär så 
är det väl färre som lockas till det.” 

 
Både media och revisionen uppfattas ha stor betydelse för den bild som 
skapas av kommunen. Media påverkar vilken bild som medborgare får, medan 
revisionen påverkar politikernas och tjänstemännens bild. De bilder som 
målas upp av kommunen i media känner oftast inte makthavarna igen sig i. De 
uppfattar dem som alltför svartvita och ibland helt missvisande. Att många 
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beslutsfattare inte känner igen sig i de bilder som återges i media är inte 
överraskande, det ligger i sakens natur att det förs en kamp om verklighets-
beskrivningen mellan granskare och granskade, men att också företrädare för 
oppositionen och andra granskare tycker att medias rapportering ofta är 
svartvit och ibland missvisande, samt att media inte gärna vill göra ”raka 
genomlysningar”, tyder på att media inte alltid förmedlar rättvisande bilder 
och ett bra underlag för en fungerande lokal demokrati.  

Att kontrollmakten fungerar är viktigt i en demokrati. Medborgare ska 
känna sig säkra på att om oegentligheter och maktmissbruk förekommer så 
ska detta komma fram så att de som missbrukat sin ställning ställs till svars. 
Vilket förtroende medborgare har för media och revisionen har inte 
undersökts i forskningsprojektet. När det gäller kommunal revision är det få 
medborgare som känner till att den finns och följaktligen är det svårt att hävda 
att medborgarna har förtroende för denna institution. I forskningsprojektet är 
det genom granskare och granskade som vi undersökt kommungranskningars 
betydelse för lokal demokrati. Det är med andra ord betydelsen på central nivå 
som studerats och bara indirekt effekter på lägre nivåer. För att kunna dra 
slutsatser om kommungranskarnas betydelse för demokratin på lägre nivåer 
krävs naturligtvis kompletterande studier.  
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6. LILLA NORRA 

I kapitlet beskrivs först kommunen mer övergripande utifrån intervju-
utsagorna och andra informationskällor. Olika sorters kommungranskningar 
behandlas därefter, både generellt och specifikt. En redogörelse för hur 
intervjupersonerna anser att granskningarna används och deras eventuella 
betydelse för den lokala demokratin finns. Kapitlet avslutas med en sam-
manfattande diskussion om den här kommunens granskningsverksamhet. 

Kommunen 

I Lilla Norra är landskapet kuperat med mycket vatten och skog. Det är därför 
inte förvånande att en relativt stor andel av kommunens förvärvsarbetande 
återfinns inom jordbruks-, skogsbruks- och fiskesektorn.25 Här är det väl 
snarast skogsbruk det handlar om. Den största delen av dem som yrkesarbetar 
är dock anställda inom den offentliga sektorn.26 Resterande andelen yrkes-
arbetande återfinns inom den privata sektorn och tillverkningsindustrin.27 
Kommunen placerade sig på den nedre halvan av landets kommuner år 2001 
när det gäller medelinkomst..28 

Kommunen består av en centralort med flera mindre tätorter och byar 
utspridda runt om. I centralorten finns bland annat kommunhuset, simhall, 
bibliotek, kommunens enda gymnasieskola samt ett antal grundskolor och 
förskolor, ett sjukhus, ett centrum med de affärer och affärskedjor som 
förekommer i nästan alla mindre och större städer, några hotell samt både 
buss- och järnvägsstation. Här finns flera frireligiösa församlingar och 
friluftsaktiviteter är vanliga. Jakt och fiske, bär och svampplockning utgör 
inslag i många familjers försörjning. 

Som så många andra norrlandskommuner, har den här kommunen under 
lång tid haft socialdemokratiskt majoritetsstyre. En del av de intervjuade talar 
om traditionell blockpolitik. Att majoritetspartiet och dess företrädare har haft 
svårt att lyssna på opinionen och brukarna, är andra omdömen. I det senaste 
valet ändrades dock detta. Efter att ha föregåtts av en mandatperiod där 
socialdemokraterna styrde tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet, 
fördelas nu makten mellan än fler partier.29 Nu står däremot miljöpartiet och 
vänsterpartiet med mycket få mandat i kommunfullmäktige och ingår inte i 
                                                 
25 Inom denna sektor var 6% anställda enligt SCBs statistik för år 2001. Även om 6% verkar lite, så är det en 
större andel än vad flertalet andra kommuner med lika stort antal förvärvsarbetande har. Det är också en av 
de högsta siffrorna i detta län. Fullständiga referenser till samtliga förekommande SCB-uppgifter finns i 
referenslistan. 
26 Ca 45% var anställda inom offentlig sektor enligt SCBs statistik för år 2001. 
27 Tillverkning knappt 15% och privat sektor drygt 33%, SCBs statistik. 
28 För hela riket var medelinkomsten 194 031 kronor år 2001. I denna kommun låg den knappt 20 000 kronor 
lägre. 
29 I kommunalfullmäktige består för närvarande majoritetskoalitionen av s, c, fp och m. Minoriteten utgörs av 
mp och v. Uppgifterna hämtade från kommunens hemsida. 
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den koalition som utgör majoriteten. De olika ordförandeposterna i nämn-
derna har fördelats på de partier som ingår i majoritetsstyret. Det betyder att 
socialdemokraterna inte längre har lika stort inflytande i enskilda nämnder 
som tidigare. Den politiska situationen i kommunen är på så sätt helt ny både 
för den traditionella borgerliga oppositionen och för det tidigare majoritets-
partiet. Förhandlingar måste nu föras på ett annat sätt och mer frekvent, och 
samförståndslösningar är vanliga. En av de intervjuade tycker att det är bra för 
demokratin att flera parter ska komma överens. 

Flertalet intervjuade tycks dela den uppfattningen och ett par menar att den 
här lösningen har växt fram successivt genom resultaten av de senaste valen. 
De pekar även på den här samverkanslösningen som en ekonomisk nödvän-
dighet. Det gagnar inte en liten kommun med traditionell konfrontation 
mellan blocken.30 I stället behövs breda lösningar och brett ansvarstagande, 
menar de.  

I samband med beskrivningar av den politiska styrningen av kommunen tar 
ett par av de intervjuade upp målstyrning och ekonomistyrning som styrprin-
ciper som de menar har fått stort genomslag. En handfull understryker i 
samband med detta att det nu är särskilt viktigt att göra klart var rågångarna 
mellan olika roller går, som mellan politikerrollen och tjänstemannarollen. 
Ansvarsfördelningen mellan dessa roller/funktioner betonas också samt att 
ansvarsfördelningen mellan fullmäktige och nämnderna/styrelserna klargörs. 
Det tycks som om det framför allt tidigare har rått förvirring och osäkerhet 
om dessa gränser, men att det nu är på väg att bli bättre. Inslag av det som har 
kommit att kallas New Public Management, såsom köp-sälj system, beställar-
utförarmodeller med eller utan inslag av privata företag, utvecklade kvalitets-
mätningssytem och liknande, är inte särskilt utbredda. De intervjuade nämner 
internfakturering och att det finns kommunala bolag och en stiftelse. Vissa 
enstaka inslag av så kallade alternativa driftsformer finns också, som till 
exempel ett kooperativ inom barnomsorgen. Samtliga intervjuade ger en bild 
av en kommun med en omfattande verksamhet. Som exempel på det, beskrev 
en intervjuperson kommunens stora vagnspark med tillhörande aktiviteter, 
vilket är något som ofta läggs ut på entreprenad till privata företag i andra 
kommuner. 

Relationerna mellan kommunen och det lokala näringslivet uppges vara 
goda för närvarande, enligt flertalet intervjuade politiker och tjänstemän. För 
några år sedan fanns tydligen brister och en del näringsidkare ansåg att de var 
förbigångna. En särskild stiftelse bildades i slutat av 1990-talet med syftet att 
förbättra relationen mellan kommunen och det lokala näringslivet. Den är 
bland annat tänkt att fungera som länk mellan företagen och kommunen vad 
avser kanaler för inflytande, att underlätta behandling av tillstånd, och att 
                                                 
30 Kommunen har mellan 10-15 000 invånare och är en utflyttningskommun. En stor del av dem som flyttar 
söker sig utanför länet visar SCB statistiken, även om den största andelen flyttar inom länet 
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hjälpa till med anskaffning av lokaler. Trots att relationerna nu uppges vara 
goda, finns det några informanter som funderar på hur väl mångfalden i 
näringslivet egentligen är representerad i samtalen med kommunen.31 Än mer 
kritisk är de granskare som har intervjuats. Några av dem talar om att ett 
mindre antal inflytelserika företagare har väl stort inflytande i kommun-
fullmäktige. Denna uppfattning delas av en av de intervjuade nämndsord-
förandena. Förutom att ha kontakt med kommunen via stiftelsen, deltar 
representanter för näringslivet i regelbundna träffar med kommunalråden och 
kommunchefen.  

En liknande bild som den som tecknats av relationen mellan kommun och 
näringsliv framträder när det gäller intresseföreningar. Men kritiken är mildare 
och kommer inte från lika många håll. Kritiken handlar om att ett särskilt 
religiöst samfund uppfattas som lite mer gynnat när det gäller ekonomiska 
bidrag än andra. En annan åsikt som framkommer i ett par intervjuer är att 
bidragen överlag måste minska. En av de intervjuade berättar också att röster 
hörts som ifrågasätter huruvida kommunen över huvud taget ska engagera sig 
i den typen av åtaganden (föreningsverksamhet generellt) när de kommunala 
ekonomiska tillgångarna krymper. Två organisationer intar en särställning i 
kontakter med kommunen. Det är handikapporganisationen, HR (Handikapp-
rådet) och pensionärsorganisationen, KPR (Kommunala Handikapprådet). 
Dessa deltar i regelbundna träffar med kommunföreträdare, ofta från de 
specifika nämnder som har service som berör dessa grupper. Under de här 
träffarna kan företrädare för organisationerna ge synpunkter på planer och 
förslag samt lyfta fram egna spörsmål. 

Förutom den valda politiska församlingen, kommunfullmäktige med dess 
underorgan i form av nämnder och styrelser, finns ett antal andra demokra-
tiska fora. I ett av dessa träffas politiker och representanter för näringsliv och 
intresseföreningar, för diskussioner om näringslivsfrågor, kultur- och före-
ningsfrågor. Till ett annat forum är samtliga kommunmedborgare välkomna. 
Det hålls två gånger per år och genomförs i form av ”ett stormöte i icke-
traditionella miljöer”. Det mötet tycks framför allt vara av informativ karaktär, 
även om en av de intervjuade också säger att man ”…diskuterar synpunkter 
på verksamheten som vi bedriver i kommunen, men framför allt inom 
näringslivssektorn”. Under de senaste åren har ”byautvecklingsgrupper” 
skapats, vilka utgör kontaktyta mellan befolkningen i de olika byarna och 
politiker och tjänstemän. Där ventileras frågor om hur man kan finna 
lösningar för att tillgodose medborgarna med kommunal service i en tid då 
befolkningsunderlaget och därmed skatteintäkterna minskar. Infrastruktur-
frågor såsom bredband är annat som diskuteras. Det finns också ett samarbete 
med gymnasieskolan i form av besök av politiker. Ett pilotprojekt med 
                                                 
31 Enligt intervjuuppgifterna är det organisationerna Svenskt näringsliv, Företagarna och Handelskammaren 
som stiftelsen samråder med. 
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inriktning mot ungdomars politiska engagemang pågår, liksom Agenda 21 
arbetet, vilket ses som ett intensivt demokratiarbete av kommunchefen. 
Medborgarna uppmanas därtill regelbundet att besöka kommunfullmäktiges 
allmänna frågestunder.  

Vanliga granskningsverksamheter 

De typer av granskningar som framstår som helt centrala för samtliga 
intervjuade är den kommunala revisionen och mediegranskningen. Det är de 
granskningar som flertalet av de intervjuade refererar till när de talar om 
granskning av kommunen. Andra typer av granskningar som tas upp av 
intervjupersonerna är statliga instanser som granskar. De som nämns är 
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Skolverket. Plan- och 
bygglag nämns som viktiga granskningsincitament förutom lagar inom andra 
specialområden som påbjuder granskning. Handikapp- och pensionärsorga-
nisationerna uppmärksammas som de intressegrupper som mer regelbundet 
granskar kommunens verksamhet. Inga andra intresseorganisationer nämns 
som granskare. Men en av dem som är ansvarig för näringslivsverksamheten i 
kommunen lyfter fram auktoriserade revisorer som en viktig del i 
granskningen av kommunens stiftelse och bolag. 

Ett av de ovanligaste intervjusvaren när det gäller olika granskningar som 
förekommer i kommunen står ett av kommunalråden för. Det händer 
tämligen ofta att enskilda medborgare ringer och påpekar olika tillkorta-
kommanden när det gäller de kommunala verksamheterna. Den här inter-
vjupersonen menar att detta är ett viktigt inslag i kommungranskningen även 
om det kan gälla små detaljer. Följande citat exemplifierar vad det kan handla 
om: 
 

”Eh, trafiksignaler, det var ett trafikljus där man inte hinner gå över om man har 
en rullator, man hinner bara över tre fjärdedelar. Alltså måste du se till att det blir 
någon fördröjning på det här. Ja, det är sådana här små enkla saker som kanske 
berör en mindre gruppering men som är oerhört värdefullt för dem det berör. 
Och sånt ringer man om. Och därför säger jag att allmänheten granskar också.”  

 
Andra granskningar som nämns är när externa utvärderare och konsulter 
anlitas för att granska vissa bestämda projekt eller avgränsade aspekter av vissa 
verksamheter. Denna typ av granskningar tas upp av chefstjänstemännen32 
inom skola, socialtjänst samt en av de ansvariga för näringslivsverksamheten. 
En av dessa uppmärksammar även den egna interna granskningen som 
förekommer inom området. Det är den enda av de intervjuade som nämner 
den typen av granskning. 

                                                 
32 I beskrivningen används omväxlande begreppen chefstjänstemän, tjänstemän och förvaltningschefer (i 
singular eller pluralformer). Det är samma befattningsinnehavare som åsyftas. 
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Generella synpunkter på kommungranskning 

Samtliga intervjuade anser att granskning är mycket viktigt, både för att 
kontrollera och mäta resultat i förhållande till uppställda mål, och för att få 
underlag till förbättringar. En person menar dock att det idag nästan tycks 
vara viktigare att kunna visa upp att man dokumenterar och granskar, än att 
genomföra verksamheten på ett tillfredställande sätt. Några av de intervjuade 
säger att de gånger de upplever brister i granskningarna, handlar det oftast om 
att det saknas information att handla utifrån. Som exempel nämns Skolverkets 
nationella utvärderingar som innehåller information som uppfattas som för 
distanserad. Andra brister handlar om att specialfall lyfts fram på bekostnad av 
en generell bild, som till exempel när media gör ett reportage om en särskild 
persons möte med kommunens service. Att viss granskning kan vara intresse-
styrd verkar dock ingen uppleva som ett problem, vilket visar sig tydligt när de 
intervjuade talar om handikapp- och pensionärsrådens synpunkter. 

I intervjuerna framkommer att det funnits en alltför negativ inställning till 
granskning bland flera politiker och tjänstemän. Denna beskrivning framförs 
framför allt av dem som representerar de granskade. De poängterar samtidigt att 
detta nu förändras samt att det snarare handlar om individuella åsikter och 
inte har med partipolitiska ställningstaganden att göra. Däremot säger över 
hälften av de tillfrågade, både granskade och granskare, att minoriteten i 
kommunfullmäktige i regel är mer positivt inställd till granskningar, oavsett 
vilken partifärg den har. 

Trovärdighet 
Trovärdighet är ett av fundamenten när man bedömer granskningars brister 
eller förtjänster. När det gäller huruvida en granskning beaktas, används, eller 
har någon betydelse eller inflytande, kan bedömning av granskningens kvalitet 
ha viss inverkan. Det innebär inte nödvändigtvis att alla förtjänstfulla 
granskningar används mycket eller har stor betydelse i ett eller annat avseende. 
Men i vissa situationer kan graden av trovärdighet påverka hur mycket 
resultaten kommer att beaktas. 

I dessa intervjuutsagor handlar trovärdighet framför allt om att mottag-
aren/läsaren kan känna igen sig i den beskrivning av verksamheten som ges. 
Detta uttrycks på olika sätt, som till exempel: ”…faktainnehållet är överens-
stämmande med vad man vet, sedan gamla erfarenheter på något vis.” Sedan 
är det mindre viktigt om resultaten presenteras i positiva eller negativa termer. 
Trovärdighet uppnås bland annat genom att granskarna har kunskaper och är 
kompetenta. Ett par av de intervjuade lyfter därvid fram kompetens och 
kunskaper som avser både det specifika sakområde som granskas och den 
kommunala verksamheten och organisationen generellt. Metodiska färdigheter 
bedöms, av enstaka, som centrala för trovärdigheten och kvaliteten på 
granskningarna, likaså granskarens auktoritet och seriositet som granskare. 
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Balanserade slutsatser samt att flera källor använts är andra karaktäristika på 
en trovärdig granskning, enligt ett par av intervjupersonerna. 

Användning 
Generellt när det gäller användning av granskningar, är det bara en av 
informatörerna som säger att de inte används. Övriga anger flera olika sorters 
användning, såsom att granskningar används som diskussionsunderlag, 
underlag för beslut, checklista, underlag i förändringsarbete, som del i infor-
mation, slagträ i debatt, som del i insändare, hjälpreda och som tankeväckare. 
Granskningsrapporter som är mycket negativt hållna tenderar dock att stöta 
på visst motstånd när det gäller användning. Balans i omdömen ger både 
trovärdighet och borgar för att de används i större utsträckning än enbart 
positiva eller negativa rapporter säger ett flertal av intervjupersonerna. 

I anslutning till att de olika granskningsformerna i den här kommunen be-
skrivs mer noggrant, preciseras de vanligaste sorterna av användning. 

Den kommunala revisionen 

Eftersom majoriteten av de intervjuade lyfter fram den kommunala revi-
sionen, och ofta refererar till den i sina svar, har behandlingen av den sortens 
granskning fått stort utrymme i den här kommunbeskrivningen. 

Förutsättningar för revisionen 
Flertalet av de intervjuade anser att den kommunala revisionen håller hög 
kvalitet och är av stor betydelse för det fortsatta politiska och administrativa 
arbetet i kommunen. De menar också att revisionen får de förutsättningar 
som behövs för att det ska bli en bra granskning. Denna bedömning 
instämmer de valda revisorerna i stort sett i. De tycker att de i princip har de 
förutsättningar som de behöver för att klara det årliga uppdraget. Detta trots 
att de inte fått de medel som de ansökte om.33 Tillkommer specialgransk-
ningar utöver vad de planerat, behöver de äska mer pengar. En av de 
intervjuade lekmannarevisorerna uttrycker sig dock mer pessimistiskt och 
säger: ”Av den summa pengar som vi har att röra oss med så är det väl, 
försöker vi att granska det som ska granskas.” Och vidare: ”Och visst skulle 
man väl önska, men då styrs man ju då av den lilla budget man har.” Denna 
person menar också att några extra medel verkar vara svårt att få om behov av 
specialgranskningar skulle uppstå. 

En annan viktig förutsättning som samtliga intervjuade tycks vara eniga om 
att den föreligger är de kommunala revisorernas höga grad av integritet. Själva 
ser sig revisorerna som helt fristående och menar att de själva utformar sitt 
uppdrag. Alla informanter är också eniga om att de valda revisorerna 
tillsammans med den revisionsfirma (Komrev) som har kommunens uppdrag 
                                                 
33  Detta gällde alltså år 2003, då intervjuerna gjordes. 
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att bistå revisorerna har hög kompetens. Saknas kunskap om vissa sak-
områden eller verksamhetsområden har denna firma möjlighet att ta hjälp av 
anställda stationerade vid andra orter. Partipolitiska värderingar gör sig inte 
gällande i revisionen även om ett par informanter tycker sig ha sett sådana 
inslag vid något enstaka tillfälle. Regel är alltså att partipolitik inte bedrivs 
inom den kommunala revisionen. Nya nämndsordförande och vice ord-
förande får numera utbildning om den kommunala ansvarsfördelningen och 
revisionens funktion, vilket är något som bägge revisorerna anser är en positiv 
förutsättning. 

Den kommunala revisionen är lagstadgad och enligt lagen ska samtliga 
verksamhetsområden genomgå revision varje år. Inriktningen på revisionen 
kan dock variera både mellan områden och mellan kommuner. I den här 
kommunen tycks det som om revisionen till stora delar inriktats mot att 
kontrollera att fullmäktiges och nämndernas samt styrelsernas beslut har 
verkställts inom kommunförvaltningen. Enligt en av revisorerna görs en sådan 
genomgång för varje område årligen. Då kontrolleras också ekonomin, att 
budgetramarna hålls, att redovisningsrutiner följs och liknande. För de större 
kommunala områdena, till exempel skola och omsorg, görs också mer in-
gående verksamhetsgranskningar årligen, då måluppfyllelsen kontrolleras. Ett 
av kommunalråden påpekar att det har pågått och pågår diskussioner om vad 
som ska granskas. Den här personen menar att det också är viktigt att 
revisionen ägnas åt ”politisk granskning”. Med det avses hur politikerna 
formulerar målen samt vilket utrymme politikerna ger och bör ge tjänste-
männen när det gäller politisk maktutövning. Den här personen säger: 
 

”…det vi har pratat om tidigare /-/ att politiker ska sitta och hitta på olika mål 
som är /---/ väldigt svåra att egentligen begripa vad de betyder. Och sen överlåter 
man hela maktutövandet och själva ställningstagandet till tjänstemän som då har 
ett begränsat ansvar. Utan det är de som är målformulerare som egentligen sitter 
på det stora ansvaret”. 

Genomförande 
Hur går då den årliga kommunala revisionen till i den här kommunen? En 
plan upprättas varje år där de olika revisorerna och ”konsulterna” vid revi-
sionsfirman ansvarar för olika områden. Grundnivån är att samtliga nämnder 
och styrelser ska granskas. Utöver det säger de intervjuade revisorerna att de 
också planerar in de fördjupade granskningar som de ämnar genomföra. 
Därvid upprättas en turordning så att samtliga politikområden granskas mer 
ordentligt någon gång under mandatperioden. Årligen tar man ändock ett 
”större grepp” på de omfattande verksamheterna skola och omsorg. Konsul-
terna har sina specialkunskaper inom olika områden och granskar utifrån 
dessa. Granskningen av de kommunala bolagen görs av en auktoriserad 
revisor och de kommunala revisorerna läser och undertecknar att de tagit del 
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av rapporten. Även om de säger sig ha fullt förtroende för den auktoriserade 
revisorn, så verkar det som om de gärna vill ha mer insyn i själva verk-
samheten. Detta tycks efterfrågas av andra förtroendevalda. Eller som en av 
dem uttrycker det: 
 

”Vi har ju då de här kommunala bolagen /--/ och där skulle man väl vilja vara 
med lite mer för där är det ju auktoriserade revisorer som granskar då siffror och 
sen hur de utför saker och ting det är ju vi väldigt lite insatta i. /----/ Man känner 
sig lite utanför. Man sitter bara och läser papper och så; jaha, det här är bra, då 
skriver vi under. /----/…men det känns som att man skulle vilja ta tag i det lite 
mer. Bolagsgranskningen lite mer. Och det är ju ofta kommunen ifrågasätter.” 

 
Innan granskningarna sätter igång kallas aktuell nämnds presidium eller 
arbetsutskott, alternativt hela nämnden,34 till information om vilken del av 
nämndens verksamhet som kommer att granskas. Utifrån informanternas 
utsagor är det huvudsakliga underlaget för revisionsgranskningarna års-
berättelser, tidigare revisionsrapporter, och beslutsprotokoll. Underlaget fås av 
tjänstemännen. Dessa har också enligt lagen skyldighet att lämna den 
information som revisorerna begär. 

När materialet har sammanställts av konsulterna, läser de kommunala 
revisorerna igenom, diskuterar och bestämmer hur rapporten till varje nämnd 
eller styrelse ska formuleras. Därefter skickas rapporten till den ansvarige 
chefstjänstemannen för en första faktakontroll. Rena felaktigheter ändras 
därefter. När det gäller att få gehör för andra synpunkter än dem som uttrycks 
i revisionsrapporten så kan man lyckas med att få bukt med missuppfattningar 
men inte påverka bedömningen, menar en av förvaltningscheferna. Han säger 
att de aktar sig för att framföra åsikter när det gäller mer värderande 
omdömen:  
 

”…alltså även rena missuppfattningar (går det att få gehör för), när man 
(revisorerna) trott att det är på ett visst sätt, och jag har försökt säga att så är det 
inte, men däremot försöker vi akta oss för att gå in och värdera. Därför att om de 
t.ex. granskar nämndens ansvarsutövande och så går jag in och värderar den /---/. 
Då blir det ju ingen granskning.” (författarens förtydliganden) 

 
En av förvaltningscheferna anser dock inte att det förekommer någon dialog 
mellan dem och revisorerna. 

Revisorerna begär sedan tillträde till nämnden för att avlägga rapport 
muntligt tillsammans med de medverkande konsulterna. De intervjuade 
revisorerna säger sig föredra att rapportera muntligt till hela nämnder så att 
samtliga får samma information och så att rapporten inte stannar i presidiet 
eller arbetsutskottet. Vid ett tillfälle har återrapporteringen varit ett problem 

                                                 
34 Det råder något olika ordning inom olika områden; vissa har presidier andra har arbetsutskott. 
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då en av cheftjänstemännen hävdade att det inte fanns utrymme att avge 
rapport till den aktuella nämnden. Då fick ordföranden för den kommunala 
revisionen meddela att de enligt kommunallagen har skyldighet att rapportera, 
varför det hela ordnades upp. 

Vid den muntliga föredragningen har nämndsledamöterna möjlighet att 
ställa frågor för att få förtydliganden och förklaringar till rapporten. En av 
revisorerna påpekar att det inte är så många i nämnderna som ställer frågor 
och menar att detta beror på att ett stort antal av ledamöterna saknar tillräcklig 
kunskap och är för dåligt inlästa på området. Detta är en uppfattning som en 
av förvaltningscheferna och kommunchefen delar. När rapporteringen är 
genomförd, diskuterar nämndens ledamöter rapporten. De nämndsord-
förande och chefstjänstemän som har intervjuats säger samstämmigt att de 
framför allt diskuterar de åtgärder som revisorerna anser behöver vidtas. 
Emellanåt ventileras också slutsatserna men sällan själva tillvägagångssättet. 

Revisorerna ger varje år en årsredovisning till kommunfullmäktige och det 
görs i form av både en skriftlig rapport och en muntlig presentation. I 
undantagsfall kan det förekomma endast muntlig redovisning. Det exempel 
som nämns i en intervju handlar om att de förtroendevalda revisorerna fick ett 
särskilt uppdrag av fullmäktige. Vid det tillfället bedömdes det politiska 
klimatet som känsligt (oppositionen uppfattades som aggressiv) och därför 
ansågs det bättre med endast muntlig redovisning. 

Användning och resultat av revisionen 
Används den kommunala revisionen på något särskilt sätt? Och verkar det 
som om den leder till något – ger den något resultat? Samtliga intervjuade, 
utom en, är mycket bestämda i sina uppfattningar. De säger att revisions-
rapporterna med de resultat och rekommendationer som finns används. De 
exempel på användning som informanterna ger handlar om att rekommen-
dationerna diskuteras, att revisionsrapporterna används som underlag för 
handlingsplaner, som underlag för beslut, som incitament till uppföljning och 
som information till kommunmedborgarna. De används också när det gäller 
den ekonomiska ramtilldelningen. Tidigare förekom det inte att rapporterna 
bildade underlag till uppdrag åt chefstjänstemän att arbeta fram handlings-
planer. Detta har nu börjat ske. Men en av de intervjuade menar att använd-
ningen snarast är uttryck för inställningen att ”…vi ska fixa till vad som är 
problem, felaktigheten, istället (för) varför hamnade vi i att det har blivit fel.” 
(författarens förtydligande). Någon djupare analys till de uppkomna pro-
blemen tycks alltså inte efterfrågas av politikerna enligt denna person. 

Ett exempel på resultat av revisionen är den ändrade tidsplanen för när 
revisionen ska genomföras i förhållande till årsredovisningarna. Ett annat 
resultat som några av informanterna hänvisar till är personell förstärkning av 
ekonomihanteringen inom ett par förvaltningar. Detta är resultat av åter-
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kommande påpekanden från revisionen, säger dessa intervjupersoner. Den 
tidigare nämnda utbildningen av nya nämndsledamöter är ytterligare ett 
resultat av revisionen enligt några av informanterna. 

När det gäller resultat av kommunrevisionen på service- eller verksamhets-
nivå säger samtliga intervjuade att de inte kan påminna sig några sådana 
effekter. Konkreta exempel lyser därmed med sin frånvaro i intervjuutsagorna.  

Informationen i intervjuerna leder till slutsatsen att den kommunala 
revisionen i den här kommunen är inriktad på den centrala nivån i 
kommunen, på att beslut och förvaltningsrutiner följs och på att budgeten 
hålls under kontroll. De effekter som märks handlar framför allt om ändrade 
rutiner för uppföljning av nämndsbeslut, ansvarsfördelning mellan olika 
instanser, budgetarbetet inom kommunen i stort och inom de olika förvalt-
ningarna. Enligt informanterna märks inte några effekter av revisionen på 
servicenivå, det vill säga på den nivå där kommunmedborgarna möter de 
tjänster som kommunen ansvarar för.35 

Mediegranskning (pressen) 

I vår studie handlar mediegranskning framför allt om lokalpressens granskning 
av kommunen. Det betyder att om inget annat anges i beskrivningen så är det 
de lokala tidningarna som avses. Lilla Norra bevakas av två tidningar. 

Förutsättningar för pressens granskning 
Genom att Lilla Norra har två tidningars ögon riktade mot sig tycks förut-
sättningarna vara ganska goda för medias genomlysning av kommunens 
aktiviteter. Emellertid har förutsättningarna för genomgripande granskningar 
minskat betydligt under de senaste åren enligt de intervjuade. Det beror på att 
lokalredaktioner har lagts ned i gles-bygdskommuner och bemanningen på 
dem som finns kvar har reducerats. Detta gäller även för Lilla Norra. 
Kommunen bevakas nu av en ambulerande journalist för den ena tidningen. 
Den andra tidningen har en mycket liten redaktion på plats. De intervjuade 
journalisterna anser att denna reducerade möjlighet till bevakning utgör ett hot 
mot demokratin i glesbygdskommunerna, även om Lilla Norra är bättre 
utrustad än flera andra kommuner. När de lokala redaktionerna minskar eller 
läggs ned, hör inte allmänheten av sig lika frekvent som tidigare med tips, 
säger journalisterna. Dessutom är den faktiska tid som de kan lägga ned på 
bevakning av Lilla Norra mycket mindre nu än då fler personer var permanent 
stationerade här.  

En annan förutsättning som har ändrats är att kommunens göranden och 
låtanden överhuvudtaget bevakas mindre nu är för några år sedan. Flera av de 
granskade säger att journalisterna inte verkar vara intresserade längre. Ett par 
                                                 
35 Det bör påpekas att vi inte har samlat in någon information från den nivån. Slutsatsen grundar sig på de 
intervjuades uppfattningar som de givit som representanter för den centrala nivån i kommunen.  
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av de intervjuade politikerna och tjänstemännen menar däremot att kom-
munen har haft och fortfarande har ett svagt informationsflöde till media 
generellt. Bättre mediestrategier efterlyses också. För närvarande är till 
exempel kontakterna mellan journalisterna och de kommunala revisorerna inte 
särskilt utvecklade säger både en revisor och en journalist.36 Journalisterna 
själva anser att de inte blir tillfrågade och inbjudna lika ofta nu som tidigare. 
En förklaring till sakernas tillstånd är, enligt ett av kommunalråden, att den 
lokalpolitiska situationen inte är så medialt spännande när en bred koalition 
styr kommunen. En annan förklaring är att ambitionen att följa kommunens 
verksamhet minskar med minskade resurser för pressen. En av journalisterna 
säger också att kriterierna för urval av vad som granskas och blir nyheter då 
blir tuffare. 

Rent generellt är dock inställningen till mediegranskning positiv bland de 
intervjuade politikerna och förvaltningscheferna. Sådana allmänna utsagor 
följs dock ofta av uttalanden som något tar udden av den positiva inställ-
ningen. Dessa utsagor handlar till största delen om gränsdragningen mellan 
allmänhetens behov av saklig information och medias behov av information 
med nyhetsvärde. Flera irriterar sig på att nyhetsvärdet går före den sakliga 
informationen och tycker att det är lite väl mycket ”sensationsjournalistik” 
med negativa inslag. Själva anser journalisterna att de producerar negativa och 
positiva inslag i ungefär lika stor omfattning. När någon brännande fråga får 
stor uppmärksamhet i pressen verkar dock relationerna till kommunen bli mer 
ansträngda, för att under lugnare perioder bli mer positiva. 

En majoritet av de politiker och tjänstemän som intervjuats uppfattar de 
lokala journalisterna som sakliga och att de har integritet. Journalisternas 
kunskaper om sakområdena är emellertid lite dålig säger några av kommun-
företrädarna och menar att journalisterna borde ”läsa på”. När det gäller att få 
tillgång till viktig information i granskande syfte, berättar en av de intervjuade 
att det finns en ”informell hörna” på ett kafé där både beslutsfattare och 
journalister samtalar ibland. Flertalet politiker och förvaltningschefer säger att 
de har lärt sig att allt som sägs till journalister kan komma att användas i 
artiklar eller reportage, varför de håller kontakterna på ett professionellt plan. 
Eller som en uttrycker det: ”Jag lärde mig tidigt att aldrig bli vän med en 
journalist /-----/ Du kan aldrig sitta och prata så här förtroligt med en 
journalist, därför att nästa dag kan det vara rubriker i tidningarna…” 

När det gäller inriktning på pressens granskning, nämner de två jour-
nalisterna lite olika saker. Den ena säger att det är viktigt att bevaka 
kommunens verksamhet så att inte orättvisor mot enskilda eller grupper pågår 
i tysthet. Granskning av kommunens agerande i förhållande till lagstiftning 
anser denna person är viktigt, eftersom de kommunala revisorerna aldrig 
skriver i sina rapporter att kommunen inte följer lagen. Den andra journalisten 
                                                 
36  För närvarande betyder våren 2003 då intervjuerna genomfördes. 
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tycker sig knappt hinna med att genomföra självständiga granskningar, men 
kontrollerar regelbundet kommunens diarium och beslut för att åtminstone 
fånga upp det löpande. 

Genomförande 
Att en mer ingående granskning genomförs beror framför allt på tips från 
allmänheten menar de båda journalisterna. Emellanåt initierar de själva 
granskningar om det är något de tycker är intressant eller tycker behöver följas 
upp. En av de intervjuade säger också att vad som är möjligt att lägga ned tid 
på och vad som slutligen publiceras och har passerat redaktionschefens öga 
och omdöme, kan vara två helt skilda saker. 

Varje journalist verkar ha sin egen granskningsstil. Detta tycks vara mer 
avgörande för granskningen än vilket område det är som granskas. 
Gemensamt för de intervjuade journalisterna är ändå att de försöker vara 
noggranna, men de medger att det händer att de skriver rena sakfel. Sådant 
inträffar sällan, men det händer när deras underlag varit undermåligt och de 
inte tycker sig hinna kontrollera tillräckligt noga. Sådana misstag är kostsamma 
för den enskilde journalisten som då blir mindre trovärdig, säger en av dem. 
En av journalisterna understryker i det sammanhanget vikten utav att använda 
sig av flera källor. Det är ”…viktigt för att det ska vara trovärdigt är att /---/ 
man låter alla sidor komma till tals. Annars finns ingen trovärdighet.” Samma 
person pekar också på själva presentationen, det vill säga det sätt som texten 
presenteras på, som central för trovärdigheten.  

Även om journalisterna medger att ”skandaler” eller negativa nyheter ofta 
har ett högre nyhetsvärde, så anser de inte att de i huvudsak presenterar 
kommunen i negativ dager. Det tycks nämligen som om man som journalist 
behöver konfronteras med ungefär lika stor dos av negativa infallsvinklar som 
positiva på både nyheter och mer granskande inslag. På så sätt får även 
positiva inslag utrymme. Den ståndpunkten delas inte av de intervjuade 
politikerna och tjänstemännen. Tvärtom är flertalet av dem kritiska till den 
övervikt av negativa inslag som de menar utmärker pressens granskning och 
bevakning. En av dem säger också att: 
 

”Oftast det de gör är att de skriver när någonting har hänt, att inte herr Pettersson 
fick färdtjänst eller fru Larsson tvingades, inte kommer att få hjälp av matpatrullen 
eller något sånt där. Det vore ju mer intressant att få veta, ja, hur fungerar 
äldreomsorgen i Lilla Norra?”  

 
Den journalistiska granskningen är alltså enligt några av politikerna och 
tjänstemännen alltför individcentrerad och de efterlyser både bättre överblick 
och jämförelser mellan kommuner. 

Nu skriver inte journalisterna endast om sina egeninitierade granskningar, 
utan refererar även andras granskningar, vilket enligt en av de intervjuade ger 
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pressen en dubbel granskningsuppgift. Förutom det, släpper båda tidningarna 
in allmänheten på debattplats genom att ta in insändare. Detta är särskilt 
vanligt om något journalistiskt inslag väcker genklang hos befolkningen. 
Kommunföreträdarna anser att de båda lokaltidningarna uppfyller även dessa 
två uppgifter på ett tillfredställande sätt. 

De granskningar (egna och andras) som publiceras, presenteras vanligen 
med hjälp av text och ibland bild i de vanliga pappersupplagorna. Nyheter på 
senare år är att tidningarna också finns att tillgå i elektronisk form via Internet 
och som taltidningar för synskadade. 

Användning och resultat av pressgranskningen 
Flera av informanterna talar om mediegranskning i termer som leder till tankar 
om att de är allmänhetens tjänare och ger medborgarna möjlighet till kontroll 
och information. Detta är viktiga uppgifter i bevarandet och upprätthållandet 
av demokrati menar de intervjuade. Men används mediegranskningar på andra 
sätt än att medborgarna förmodas hålla sig informerade om kommunala 
spörsmål genom att läsa tidningarna? 

De granskade, det vill säga intervjuade politiker och tjänstemän, lyfter inte 
fram någon särskild användning. Däremot säger journalisterna att de tycker sig 
ha sett prov på hur deras granskande inslag har använts som ”slagträ” i den 
kommunalpolitiska debatten. 

Mer informativa är intervjuutsagorna däremot när det handlar om effekter 
av mediegranskning. I en pågående politisk debatt angående kommunens 
skolor, menar journalisterna att deras insatser har lett till att politiska beslut 
har skjutits upp, att medborgarna har blivit stimulerade till politiskt aktion 
samt att pressen har givit medborgarnas ”sak” bra PR. 

Andra intervjuade talar om mediegranskningar som ”väckarklocka”, vilket 
leder till att vissa frågor kommer upp på den politiska agendan. Ytterligare 
exempel på effekter som omtalas är att kommunen blivit bättre på att ”hantera 
media”. Det bedöms som en viktig kompetens av den informant som ägnar 1 
1/2 timme per dag till kontakter med olika media (ett av kommunalråden). 
Eller när chefstjänstemän allt oftare får ägna tid till att fylla i snabbenkäter om 
speciella verksamheter för både riksmedia och lokala medier (en förvalt-
ningschef). Till begreppet att ”hantera media” hör också den intervjuutsaga 
som handlar om att lära sig hur man sekretessbelägger, vilken uttalades av en 
av de näringslivsansvariga. En av journalisterna bekräftar detta med att säga 
att mediegranskning ibland leder till större slutenhet. Kommunföreträdarna 
finner nya strategier för att hålla viss typ av information borta från medias 
granskande ögon. En av förvaltningscheferna menar dock att mediegransk-
ning också kan leda till rädsla hos personalen på servicenivå. Påpekandet av fel 
och brister i den kommunala servicen leder alltså till att personalen som utför 
tjänsterna tar på sig skuld för sådant som de inte har kontroll över. De 
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upplever sig utsatta och orättfärdigt kritiserade och är därför många gånger 
skeptiska till att medverka i reportage. 

En av de intervjuade pekar på ”spegeleffekter”. Det betyder att man jämför 
sin egen kommunala verksamhet med den granskning som rapporteras från 
andra håll (speglar sig i andra granskningar). Därvid upptäcker man eventuella 
egna styrkor eller svagheter, med avseende både på den aktuella verksamheten 
och på de kontrollsystem som man har.  

En liknande effekt som lyfts fram utav ett par av informanterna, är att 
blotta vetskapen om att media granskar gör att ”man skärper sig”. I det 
sammanhanget är det också värt att lyfta fram att det i några intervjuer 
framkommer att enskilda mediegranskningar har lett till rättsliga prövningar. 
Ingen nämner dock detta rent ut som en granskningseffekt. Det har handlat 
om ”affärer”, det vill säga oegentligheter begångna av kommunala tjänstemän. 

De slutsatser som kan dras utifrån intervjuerna är att politikerna och 
tjänstemännen har en kluven inställning till mediegranskning. Å ena sidan 
tycks de uppfatta granskningen som en sorts medborgerlig informationsgarant 
i demokratins tjänst. Å andra sidan verkar de känna sig trampade på tårna när 
den egna kommunens verksamhet är under luppen. Att utveckla strategier för 
att ”hantera media” är något som flera menar är nödvändigt. Här kan man ana 
att en del kommunföreträdare ser möjligheter att på ett mer genomtänkt sätt 
styra den bild av kommunen som pressen förmedlar. Om det innebär att 
”sekretessbelägga” fler ärenden måste demokratiaspekter så som insyn upp på 
den offentliga dagordningen. Med begränsade förutsättningar att bevaka 
mindre kommuner finns det risk för att den tredje makten ändrar inriktning 
till att mer och mer förlita sig på ”säkra kort” i form av sensationer. Det är 
förvisso viktigt att oegentligheter och kriminella handlingar uppdagas i 
kommunförvaltning och politik. Men det demokratiska momentum som 
pressen kan skapa riskerar i värsta fall att bli offer för en dominans av individ-
frågor som politiskt debattstoff. I en tid då lokalredaktioner läggs ned och 
kontakten mellan allmänheten och media verkar minska, är det av intresse att 
följa huruvida utvecklandet av mediestrategier från kommunernas sida 
påverkar rapportering och granskning. 

Statlig granskning 

Statliga granskningar är inte särskilt omtalade i intervjuerna från denna 
kommun. I den mån de tas upp handlar det oftast om granskning som tillsyn, 
det vill säga granskning av lagefterlevnad. De myndigheter som nämns i 
intervjuerna är främst Skolverket och Socialstyrelsen. Andra myndigheter som 
omtalas är Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. (Se även beskrivningen av 
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statlig granskning i Stora Norra när det gäller kompletterande information 
från de statliga granskarnas utsagor.37) 

Förutsättningar för statlig granskning 
Tillsyn genom Skolverket, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen är de gransk-
ningar som framträder tydligast i intervjuerna. I andra fall handlar det om 
Skolverkets eller Socialstyrelsens nationsövergripande granskningar och natio-
nella uppföljningar. Men flera av de intervjuade uppfattar att statliga gransk-
ningar är de granskningar som genomförs när kommunen har anmälts för fel 
av något slag (enskilda tillsynsärenden). De nämner inte de statliga myndig-
heternas övergripande granskningarna (uppföljning, utvärdering och inspek-
tion). Tillsyn är också den granskning som lyfts fram av Länsstyrelsens 
informant, både individärenden och verksamhetstillsyn. En viktig förut-
sättning enligt denna person är Länsstyrelsens dubbla uppgift gentemot 
kommunen och staten. Eller som det uttrycks i intervjun: 
 

”För vi har ju en annan dubbelhet också, och det är utifrån länsstyrelse-
instruktionen. Då har vi detta att vi ska vara regeringens förlängda arm. Vi ska 
föra ut centrala lagar, regler, påbud. Alla ska behandlas lika i alla delar av landet. 
Det är den ena rollen. Men vi ska samtidigt främja länets intressen gentemot 
staten och föra fram/…/ att här i vårt län ser det ut på det här sättet och det 
måste ni ta hänsyn till när ni beslutar om olika saker…”  

 
Länsstyrelsernas granskningsverksamhet inriktas alltmer mot kvalitetsaspekter 
enligt denna informant, vilket betyder att insatserna successivt koncentreras på 
verksamhetstillsyn, i stället för individtillsyn.  Skolverket, med dess regionala 
organisation, genomgår en liknande utveckling. Från det att Skolverket delades 
i två myndigheter (Skolverket samt Myndigheten för skolutveckling) har 
Skolverket ansvar för tillsynen. Vidare omfattar deras verksamhet från våren 
2003, både enskilda tillsynsärenden och inspektion. Inspektionen inriktas mot 
kvalitetsbedömning av verksamheten i form av måluppfyllelse samt mot 
laglighetsgranskning. Enligt Skolverkets informant överväger kvalitetsgransk-
ning av verksamheten. 

De politiker och tjänstemän som har uttalat sig om de övergripande gransk-
ningarna har förståelse för det generella, nationella perspektivet, men menar 
att dessa granskningar inte ger något tillbaka till kommunen. De uppfattas 
också som tidskrävande (de årliga rapporteringarna av nyckeltal och andra 
statistikuppgifter som dessa myndigheter begär in) samt retroaktiva. En av 
förvaltningscheferna säger till exempel: 

 

                                                 
37 För att fallbeskrivningarna inte ska tyngas av upprepningar, ombeds läsaren att komplettera beskrivningen 
av den statliga granskningen genom att också se under samma rubrik för Stora Norra. Det är samma statliga 
informanters utsagor som ligger till grund för beskrivningarna. 
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”Man mäter någonting som redan har varit och då går det oerhört mycket kraft 
för mig, för personal, för alla, att fylla i enkäter, att göra det här jobbet som ska 
skickas in till myndigheten.”  

 
De statliga tillsynsgranskningarna uppfattas lite annorlunda. En tolkning av 
intervjusvaren är att kommunerna försöker slippa enskilda tillsynsärenden och 
eventuella förelägganden eller ”straff”. Straff kan vara vite eller att bli föremål 
för oönskad mediauppmärksamhet. Det görs bland annat genom att 
uppmärksamma liknande ärenden i andra kommuner och jämföra dem med 
hur det ser ut i den egna kommunen. Om en tillsynsgranskning ändå genom-
förs, tycks inställningen vara att dessa myndigheter är lite petiga. Framförallt 
riktas sådan kritik mot Socialstyrelsen. Några av de intervjuade menar att 
myndigheterna ibland saknar förståelse för den servicenära verksamheten och 
de specifika förhållanden som utmärker varje enskild kommun. Men de 
åtgärder som påbjuds kan man inte strunta i, utan dem måste man åtgärda. 
Den här typen av granskningar är inget man är stolt över. I stället talade dessa 
informanter ganska svävande om tillsynsgranskning i Lilla Norra, trots att det 
förekommit specifika ärenden både inom det sociala området och inom 
skolan.  

Både den som intervjuats vid Länsstyrelsen och vid Skolverket anser att 
relationerna till kommunerna är goda generellt sett. Informanten vid 
Länsstyrelsen tror att det beror på att deras uppdrag och ambition också är att 
vara rådgivande. Skolverkets informant talar om att de tycks ha fått gehör för 
det dubbla syftet med granskningarna. Det är att både främja lokal skol-
utveckling och att kontrollera kommunernas skolverksamhet - allt för barnens 
och ungdomarnas väl och ve. 

Genomförande 
Kommunikationen mellan de statliga myndigheterna och kommunerna är i 
huvudsak skriftlig. Granskningarna rapporteras skriftligt, även om besök på 
plats också kan förekomma under själva granskningen, enligt de intervjuade 
politikerna och tjänstemännen i kommunen. Den bilden modifieras något av 
de statliga representanter som intervjuats, som menar att besök är vanliga när 
det gäller tillsynsärenden. Informanten vid Länsstyrelsen anser att de dess-
utom ofta tar kontakt muntligt med företrädare för kommunerna innan 
tillsynsbeslut skrivs. Det görs för att kontrollera att de har rätt uppgifter och 
för att informera kommunen om vad beslutet kommer att innehålla. Skol-
verket arbetar med kommunens samtliga nivåer, och genomför inspektions-
besök vid varje enskild skola under en sexårsperiod. Under besöken intervjuas 
personer på olika nivåer. Eftersom denna typ av inspektion just har börjat, har 
endast en mindre andel skolor fått besök. Lilla Norra har ännu inte omfattats. 
De statliga granskare som intervjuats beskriver förfarandet som att de 
inledningsvis kontaktar den kommun granskningen (verksamhetstillsynen) 
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gäller och begär in dokument om den verksamhet som skärskådas. Därefter 
gör de platsbesök och talar med personer på olika nivåer, alltifrån politiskt 
ansvariga och chefstjänstemän, till föreståndare, rektorer och personal verk-
sam i direkt service (t.ex. socialsekreterare, lärare). Tyngdpunkten tycks, enligt 
dessa informanter, ligga på att kontrollera att det finns policydokument och 
rutiner som står i samklang med lagar och förordningar. Lite självkritiskt 
menar en av dem att de kanske ägnar lite för stort intresse för dessa aspekter i 
stället för att se på hur den faktiska verksamheten fungerar. För Skolverket 
har detta ändrats sedan våren 2003 med den inspektion som då infördes. För 
inspektionen anges sju granskningsområden, varav styrnings- och lednings-
processer, till exempel i form av olika policydokument, är ett område. 

Trots att de statliga myndigheterna sysslar med både verksamhetsgransk-
ning och uppföljningsdata, betraktas de inte som konkurrerande granskare av 
de kommunala revisorerna. Dessa två granskningar tycks leva helt separata liv 
och ingen kommunikation finns utvecklad mellan dem enligt de kommunala 
revisorer som intervjuats.  Skolverkets informant menar att de tog del av 
kommunala revisionsrapporter tidigare, i den mån de behandlade det som 
granskades av verket. Nu är det mer sparsamt med det. Media kontaktar 
emellanåt representanter för de statliga granskarna (till exempel vid Länsstyrel-
sen eller Skolverkets regionala kontor) för att få bakgrundsinformation till sina 
egna reportage. När den nya skolinspektionen genomfördes för första gången 
var mediauppmärksamheten ganska stor, anser Skolverkets representant. 

Användning och resultat av statlig granskning 
De nationella övergripande granskningarna (uppföljning, utvärdering och 
inspektion) verkar inte röna speciellt stort intresse vare sig av politiker eller av 
tjänstemän i denna kommun. Det gäller på både kommunlednings- och 
nämndsnivå. Eller som en av de intervjuade uttrycker det: 
 

”…man tar inte till sig rapporterna på samma sätt (som den kommunala 
revisionen eller media, författarens förtydligande),  i alla fall inte på kommun-
ledningsnivå skulle jag vilja säga. De kan säkert bidra till att utveckla 
verksamheten.”  

 
Den bilden bekräftas av de kommunala revisorerna, varav den ena menar att 
han aldrig sett några statliga granskningsrapporter omtalas i protokoll från 
nämnder eller styrelser i kommunen. 

Tillsynsärenden med eventuella förelägganden måste å andra sidan åtgärdas 
och läses därför av ansvariga politiker och chefstjänstemän, enligt de inter-
vjuade politikerna och chefstjänstemännen. De statliga granskarna som 
intervjuats är av samma uppfattning. De tror dessutom att brister som påtalats 
i tillsynsbeslut åtgärdas, även om Länsstyrelsen inte alltid har någon uppfölj-
ning av att så sker. Det har däremot Skolverket som gör återbesök. 
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Varken de kommunala revisorerna eller politiker och tjänstemän använder 
statliga granskningar (och de rapporter de producerar) i någon större utsträck-
ning enligt vad som framkommer i intervjuutsagorna. Det verkar snarast vara 
så att dessa personer tycker att granskningarna är irrelevanta då de beskriver 
något som redan varit. En intervjuperson pekar också på svårigheter att 
använda rapporterna på grund av olikheter i de uppgifter som staten begär in 
och på de uppgifter man själv samlar in i kommunen. Följande citat är ett 
exempel på detta: 
 

”…förvaltningen säger att de (jämförelsetalen mellan kommuner, författarens 
förtydligande) inte är relevanta, för det är inte de uppgifter vi lämnade till 
Skolverket eller till den sociala myndigheten. Och jag vet inte varför de har olika. 
Det ska ju vara samma siffror tycker man. Men man gör olika bedömningar, 
värderingar i vad man lägger in” (vad man inrymmer i t.ex. en siffra för 
vårdkostnad, författarens förtydligande).  
 

Den här personen efterlyser en gemensam norm med instruktioner för hela 
landet om vad olika mått ska innehålla.  

En av journalisterna anser att de använder de statliga granskningarna i sina 
reportage om till exempel social- och äldrevården samt skolan. Denna person 
menar att det är viktigt att följa upp tillsynsärenden och då behövs de rappor-
terna och bakgrundsmaterial som till exempel de statliga myndigheternas 
jämförelser kommuner emellan. 

Ett resultat av de ökade statliga granskningarna är, enligt en av de inter-
vjuade tjänstemännen, ökad kontroll i form av fler granskningar. Det gör att 
resurser sätts in på fel ställe. I stället för att kontrollera mera borde staten satsa 
mer pengar i kommunerna på verksamheterna menar denna person. Detta 
sagt mot bakgrund av de nedskärningar som både skolan och den sociala 
sektorn har genomlevt det senaste decenniet. Ett annat resultat, som flera 
politiker och tjänstemän ger uttryck för i intervjuerna, är att man på 
kommunal och verksamhetsnivå använder väl mycket tid till att förse de 
statliga granskningsmyndigheterna med uppgifter. Särskilt i förhållande till vad 
man får tillbaka.  

Skolverkets informant ser däremot konkreta resultat och förändringar på 
skolnivå som ett resultat av deras inspektioner, även om inget exempel ges 
som gäller Lilla Norra. 

I denna kommun tycks den statliga granskningen av framför allt social 
omsorg och skola, leva ett separat liv som inte sätter många spår i kom-
munens verksamhet enligt kommuninformanterna. Undantaget är de föreläg-
ganden vid enskilda tillsynsärenden som dessa myndigheter utfärdar. Dessa 
måste åtgärdas och det försöker man också göra i Lilla Norra. De statliga 
representanterna har en delvis annan bild när det gäller resultaten av deras 
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granskningsinsatser. Det är möjligt att det handlar om resultat på olika nivåer 
inom dessa områden. 

Andra granskningar 

Andra granskningar som förekommer i Lilla Norra är de mer formella och 
informella granskningar som de lokala handikapp- och pensionärsorgani-
sationerna genomför. Enligt de intervjuade politikerna och tjänstemännen 
genomförs de bland annat inom ramen för de regelbundna träffar som dessa 
organ har med kommunföreträdare. Inga systematiska granskningsstudier 
verkar genomföras av dessa grupper. Det är svårt att uppskatta vilken sorts 
effekter dessa granskningar kan ha utifrån intervjuerna. Intrycket är dock att 
ansvariga politiker och tjänstemän lyssnar på dessa gruppers synpunkter. 

En annan typ av granskningar som också nämns i intervjuutsagorna, är 
externa utvärderingar av specifika projekt. De exempel som lyfts fram är en 
utvärdering av ett utbildningsprojekt genomfört av forskare samt en utredning 
av delar av den sociala verksamheten som genomförts av en konsult. Den här 
typen av granskningar verkar åtnjuta hög legitimitet bland de intervjuade 
kommunrepresentanterna. När det gäller konsultutredningen, så uttrycktes 
stor förväntan om användning och effekter av dem som tog upp den. När 
intervjuerna genomfördes var utredningen inte klar, utan pågick. Den hade 
kommit till stånd för att se var i organisationen förändringar behövde göras. 
Utvärderingen å sin sida hade tillfört viktig kunskap om det genomförda 
projektet. Dessutom var ett krav för projektets genomförande att en utvär-
dering gjordes. Några ytterligare effekter kan inte härledas från intervjuerna. 

Den sista granskningsform som berördes i intervjuerna är den auktorise-
rade revisionen som ska genomföras enligt stiftelselag och bolagslag. Detta är 
alltså en typ av granskning som man i vardagligt tal oftast kalla revision. När 
det gäller den här kommunen handlar det om att en auktoriserad revisor 
kontrollerar den kommunala stiftelsens verksamhet i förhållande till ekonomi 
och stadgar. En lekmannarevisor tar del av den granskningen men genomför 
ingen egentlig granskning själv. Det var kommunens näringslivstjänsteman 
som menade att detta är en viktig granskningsform. Någon specifik använd-
ning, annat än att även denna typ av revision bildar underlag i aktuell nämnd, 
verkar inte förekomma. Den auktoriserade revisionen är framför allt ett ins-
trument för att kontrollera att stiftelsens ekonomi sköts på ett hederligt sätt, 
enligt denna informant.  

Trots att byautvecklingsgrupper har skapats och man kan förvänta sig att de 
bedriver någon form av granskning, även om den är ostrukturerad, så finns 
det ingenting i intervjuutsagorna som tyder på sådana aktiviteter. 

Dessa andra granskningsformer verkar sammanfattningsvis inte ha så stor 
plats i de intervjuades medvetanden, även om de omnämns. De omtalas 
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emellertid som kontroll och legitimitetsskapande aktiviteter som har viss 
betydelse i kommungranskningarna.  

Informanterna om granskningar och demokrati 

Vad anser då de intervjuade att granskningar har för existensberättigande när 
det gäller demokratifrågor? Den största betydelsen för lokal demokrati som de 
intervjuade anser att de olika granskningarna sammantaget har, är att de 
borgar för genomskinlighet. Medborgarna har rätt att få veta vad skatte-
pengarna används till och att det går till på rätt sätt. Någon enstaka person ser 
också granskningar som betydelsefylla i det att de kan användas i diskussioner 
med medborgarna om kommunens verksamheter och att de kan stimulera en 
öppen debatt. 

Sammanfattande diskussion 

Här förs en sammanfattande diskussion om resultaten med avseende på deras 
funktioner deras, betydelse för den lokala policyn samt för den lokala 
demokratin. 

Granskningarnas funktioner 
Praktiskt taget samtliga i utvärderingslitteraturen identifierade syften och/eller 
motiv till granskning återfinns i intervjuutsagorna om granskning av kom-
munen Lilla Norras verksamheter på den centrala nivån. Den kommunala 
revisionen granskar för att kontrollera, för att ge beslutsunderlag till eventuell 
förändring, men också för att ge legitimitet åt den förda politiken iscensatt av 
politiker och förvaltningstjänstemän. Mediegranskningen syftar snarare till att 
väcka offentlig debatt, att bevaka kommuninvånarnas intressen. Det rör sig 
kanske framför allt om enskilda individers intressen, om man lutar sig mot det 
som framkommit i intervjuerna. Men media, i den här studien representerad 
av de lokala tidningarna, har också ett annat syfte med granskningarna. Ett 
syfte som inte är så uppmärksammat i litteraturen, nämligen att producera 
granskningar som har ett nyhetsvärde och ett försäljningsvärde. Möjligen är 
det därför själva granskningsreportagen får en mer individinriktad karaktär. 
Det är mer säljbart med reportage om individer som drabbats på något sätt, 
varit utsatta för orättvisa eller andra myndighetsövergrepp, än till exempel 
jämförelser av standarden på äldreomsorgen i kommuner liknande den som 
reportaget avser. De statliga granskningarna syftar huvudsakligen till att ge 
politiker och myndigheter på nationell nivå instrument för att kontrollera 
kommunernas lagefterlevnad och för att ge underlag till nationsövergripande 
förändringar. 

Ser man till genomförandet av de olika sorternas granskningar av Lilla 
Norra så uppfattas förfaringssätten på det stora hela som trovärdiga och själv-
ständiga. Den kommunala revisionen upplevs mer stödjande och användbar 
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än de statliga myndigheternas kontroll. Utifrån det underlag som finns i den 
här studien tycks det framför allt ha att göra med att den kommunala 
revisionen uteslutande handlar om, och genererar information riktad direkt till 
Lilla Norra. Sådan information är inte lika lättåtkomlig i de statliga 
granskningarna enligt de intervjuade. Båda dessa granskningstyper uppfattas 
dock som oberoende och har hög legitimitet hos de granskade. Mediegransk-
ningen ses emellanåt som något osaklig, men också den som utan bindningar 
till specifika personintressen i kommunen. Samtliga granskare menar att de har 
för små resurser för att genomföra sina uppdrag på ett fullödigt sätt visavi 
denna kommun, även om den kommunala revisionen är mer hovsam i det 
fallet. Särskilt bekymmersam tycks resursfrågan vara när det gäller tidningarna, 
som fått bevakningsmöjligheterna ordentligt nedskurna under de senare åren. 
Inriktningen på granskningarna rör sig från tidningarnas mer individinriktade 
granskningar med medborgarnas rätt till insyn för ögonen, över den 
kommunala revisionens inriktning på regler och rutiner på kommuncentral 
nivå och i viss mån på verksamhetsnära aktiviteter, till de statliga granskarnas 
inriktning på lagefterlevnad och insamling av nationella underlag. 

De intervjuade politikerna och tjänstemännen talar om den kommunala 
revisionen i som stödjande. Den har givetvis ett stort mått utav kontrollerande 
inslag också. Beaktar man hela granskningsprocessen när det gäller den 
kommunala revisionen framträder återföring till beslutsfattare, legitimering av 
rådande system samt ansvarsfunktionerna tydligast. Detta gäller dock inte de 
statliga granskningarna som huvudsakligen tycks ha kontrollerande och 
ansvarsutkrävande funktioner. I ett nationellt perspektiv fungerar de också 
legitimerande för de beslut och intentioner som gäller landet som helhet. Ser 
man till hur pressgranskningarna beskrivs i den här kommunen verkar det 
som de har lett till ökad vitalitet i utbytet mellan medborgare och politiker; de 
har stimulerat offentlig debatt. Gemensamt för samtliga granskningar är att de 
har en lärande funktion. Det syns bland annat genom det ”speglingsfenomen” 
som beskrivits ovan. 

Inflytande på lokal policy 
Får då de olika granskningarna något genomslag i den kommunala policyn i 
Lilla Norra? Leder de till något? Det som kan utläsas av ovanstående beskriv-
ning är att de granskningsformer som vi har studerat generellt sett inte tycks 
leda till någon större kursändring. Möjligen med undantag för tidningarnas 
granskningar. Huruvida sådana granskningar alltid leder till politiska ompriori-
teringar eller större ändringar i inriktningen av policy må vara osagt. När vi 
genomförde vår studie förelåg en speciell sakfråga som fick stor uppmärksam-
het i tidningarna. Detta ledde till mobilisering av medborgargrupper, vilket i 
sin tur påverkade beslutsfattarna så att de ändrade inriktning. Att granskningar 
inte tycks leda till några större policyförändringar ska dock inte skymma de 
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resultat som pekar på att stegvisa förändringar och justeringar faktiskt har 
genomförts. Det är framför allt den kommunala revisionen samt de statliga 
granskningarna som står för denna kontinuerliga påverkan. De små stegens 
väg handlar bland annat om att sakta med säkert utveckla en kommunintern 
policy för att stärka beslutsgenomförande i samtliga av oss undersökta policy-
områden. De små stegen handlar också om att skapa rutiner på servicenivån 
som ska göra tjänsteproduktionen bättre gentemot medborgarna. Värt att 
notera är också att det är både granskningsresultaten och processerna i sig 
som leder till förändring. Kommunal revision och statlig granskning är 
formaliserade, återkommande aktiviteter och kan därför svårligen betraktas 
som avslutade årligen, eller vid någon annan tidpunkt. Samtliga inblandade 
aktörer, både granskare och granskade, känner till det återkommande incita-
mentet, varför själva granskningsprocessen egentligen aldrig avslutas. Det 
handlar snarare om att regelbunden resultatrapportering ingår i gransknings-
processerna. 

Lilla Norra kan i generella ordalag beskrivas som en kommun som 
bibehållit stora delar av den kommunala servicen inom kommunens hägn. 
Andra driftsformer än den kommunala är inte särskilt utbredda; få privata 
alternativ, intraprenader, etc. Några utpräglade och väl utbredda interna 
kvalitetssäkringssystem inom förvaltningarna tycks inte heller vara för handen. 
Man skulle alltså kunna beskriva Lilla Norra som en kommun som 
decentraliserat makt och befogenheter försiktigt och organiseras som en 
blandform av en politisk och professionell modell. NPM inslagen är ringa. 
Det gör att den kommunala revisionen granskar i stort sett all verksamhet, 
med undantag av den kommunala stiftelsen, där de har begränsad insyn. Det 
finns således stor potential för den kommunala revisionen att ”hålla koll på” 
och informera politiker, förvaltningstjänstemän och allmänheten om praktiskt 
taget all verksamhet som kommunen har ansvar för. En sådan potential är 
mer beskuren i kommuner där man decentraliserat genom att överföra tjänste-
produktion till privata företag, kommunala bolag eller andra driftsformer där 
annan lagstiftning för revision gäller parallellt. 

Betydelse för lokal demokrati 
De demokratiseringsförsök som pågår, till exempel byutvecklingsgrupper, 
handikapp- och pensionärsråd, öppna möten med allmänheten och så vidare, 
är sådant som till stora delar försiggår inom ramen för den politiska och 
förvaltningsmässiga ordning som gärna förknippas med representativ 
demokrati men använder sig av direktdemokratiska former. I Lilla Norra har 
man medvetet försökt utvidga kontaktytorna med kommunmedborgarna när 
det gäller att få inflöde i den kommunala politiken. Den kommunala 
revisionen har därvid inte använts särskilt medvetet av politiker och kommun-
ledning. Det finns inget som hindrar detta. Liksom det inte finns några hinder 



 

 101

för kommunmedborgarna att använda revisionsrapporter i samtalen med 
politikerna och tjänstemännen. Den kommunala revisionen i Lilla Norra skulle 
alltså mycket väl kunna fungera som del i demokratiprocesser, som delvis 
bedrivs utanför det parlamentariska systemet. Inte heller de statliga gransk-
ningarna har spelat någon roll i Lilla Norras strävanden att vitalisera 
demokratin, vilket hade kunnat vara fallet. Man skulle kunna säga att de 
granskningar av kommunen som tillkommit under den representativa demo-
kratins lag- och regelverk också tycks verka på dess villkor. Detta är ingalunda 
förvånande, då dessa granskningsformer tillkommit just för det syftet. 
Framför allt är det den kommunala revisionen som bär upp och kontrollerar 
att de regler och rutiner som har beslutats nationellt och lokalt, följs på den 
kommuncentrala nivån. Den kommunala revisionen slår alltså vakt om 
demokrativärdena beslutsförverkligande och möjligheten till ansvarsut-
krävande. De kommunala revisorerna verkar dessutom för demokratisk 
skolning när det gäller nämndsledamöterna. Kontakten utåt, mot med-
borgarna, är dock begränsad. Trots potential att även påverka verksamhets- 
eller servicenivån, finns inget i intervjuutsagorna som tyder på att det är fallet. 
Som påpekats tidigare, har dock information från den nivån inte inhämtats i 
den här studien. Det är mycket möjligt att förändringar även äger rum i 
medborgarservicen.  

Den statliga tillsynen bidrar däremot till mer direkta förändringar, som 
handlar om att slå vakt om demokratiska värden såsom likvärdighet och som 
också utkräver ansvar av kommunen. I Lilla Norra har det handlat om att se 
till att enskilda medborgare får den service de enligt lag har rätt till. Statliga 
granskningar i form av nationella utvärderingar, uppföljningar och inspek-
tioner verkar göra varken till eller från, när det gäller demokratiska rörelser. 
De garantera att Lilla Norra lämnar den information de ska. Den tid och 
energi det kostar tjänstemännen kommer inte kommunen tillgodo, men 
stärker förstås tanken om och demokrativärdet granskning som en form av 
nationell demokratisk kontroll av beslutsförverkligande och ansvarsutkrä-
vande på nationell nivå. 

Mediegranskningen i Lilla Norra kan understödja flera sorters demokrati-
processer och värden. Fri åsiktsbildning är det som framträder klarast i den 
här kommunen. Exempel finns på hur tidningsreportage har givit upphov till 
att ärenden har kommit upp på den formella politiska dagordningen, på att 
beslut har uppskjutits och på att en mer utbredd offentlig debatt har kommit 
till stånd. Det handlar således även om demokrativärden som hur beslut 
förverkligas och att ansvar utkrävs. Exempel finns också på att tidningarna har 
upptäckt oegentligheter inom kommunen. I något fall har reportage uppfattats 
som gränsande till förföljelse av dem som granskats, och sakfel förekommer i 
ivern att publicera inom ”nyhetsvärdestid”. Om journalisternas granskning 
mest tjänar ett demokratiskt medborgarvärde eller rent nyhets(vinst)värde 
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tycks vara mycket beroende av den enskilde journalisten. Med minskade 
resurser för lokal rapportering och insamling av information, vilket är fallet i 
Lilla Norra, finns det risk för att journalisterna blir mer och mer hänvisade till 
dirigerad information som kommunen tillhandahåller.  
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7. STORA NORRA 

Kommunen beskrivs först mer övergripande utifrån information från 
statistiska källor, hemsidor och intervjuutsagor. De olika sorters granskningar 
som studien behandlar beskrivs därefter i relation till denna kommun.  
Dispositionen är densamma som för Lilla Norra, vilket betyder att gransk-
ningarnas förutsättningar, genomförande och användning/resultat redovisas 
utifrån det som framkommit i intervjuerna. Utsagor om kommungransk-
ningarnas betydelse för den lokala demokratin behandlas också. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande diskussion om granskningsverksamheter i 
och av Stora Norra. 

Kommunen 

Kommunen är till ytan ganska stor och därför varierar karaktären på 
landskapet. Där finns skog, slättlandskap och älvar. Andelen anställda inom 
jordbruks-, skogsbruks- och fiskesektorn är cirka två procent, vilket inte är så 
stor andel jämfört med vissa andra norrlandskommuner.38 Ett par av de 
intervjuade hävdar att jordbruken är en stor del av denna sektor. I övrigt har 
kommunen en näringsstruktur där den privata sektorn har den största andelen 
yrkesarbetande, även om den endast har några fler procentenheter än den 
offentliga. Tillverkningssektorn har tämligen stor andel yrkesarbetande.39 
Ungefär sju procent är arbetslösa och kommunen är en utflyttningskommun40 
– ett tillstånd den delar med flertalet norrlandskommuner.41 Medelinkomsten 
är lägre än riksgenomsnittet.42 

Kommunen består av en centralort och flera andra tätorter och byar av 
olika storlek. Avstånden från dessa orter till tätorten kan vara upp till fem mil. 
Offentliga institutioner med tillhörande lokaler såsom kommunhus, sim- och 
idrottshall, bibliotek, sjukhus, gymnasieskolor och högre utbildning finns i 
centralorten. Bibliotek och sportanläggningar finns även i kommundelscentra. 
I centralorten finns också ett flertal grundskolor, förskolor, äldreboenden och 
lokaler för ungdomsverksamhet av olika slag. Runt det centralt belägna torget 
samlas de större affärskedjornas butiker. Här finns också hotell, restauranger 
samt buss- och järnvägsstation. Större utomhusanläggningar för sport och 
underhållning ligger i utkanten av centralorten, där det även finns ett par 
industriområden. Stora Norra hyser ett flertal frireligiösa församlingar, liksom 

                                                 
38 Alla statistikuppgifter i detta kapitel är hämtade från SCBs hemsida. Fullständiga referenser finns i 
referenslistan. 
39 Privat sektor hade ungefär 40% anställda, offentlig drygt 35% samt tillverkning drygt 20%, enligt SCBs 
statistik för år 2002. 
40 En förändring kan skönjas 2004, enligt en av informanterna. 
41 Folkmängden har minskat med 5,2% i förhållande till antalet 1990. 
42 År 2001 var medelinkomsten för riket 194 000 kronor. Stora Norra låg ungefär 10 000 kronor lägre. 
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flera ideella föreningar med anknytning till både arbetarrörelsen och till idrott 
och ungdomsverksamhet. 

Politiskt har Stora Norra under flera decennier dominerats av det social-
demokratiska partiet och en av dess lokala ledare. Det är först i det senaste 
valet som socialdemokraterna inte längre har egen majoritet, vilket har lett till 
en viss omorientering för samtliga lokala politiska partier enligt de intervjuade. 
Fortfarande är politiken något polariserad längs en traditionell borgerlig – 
socialdemokratisk linje. Den borgerliga oppositionen är mycket tydlig, och 
socialdemokraterna måste nu ta hänsyn till andra partier på ett annat sätt än 
tidigare, menar flera av de intervjuade. Socialdemokraterna kan inte styra och 
ställa ensamma längre, utan behöver i stället söka allians med vänsterpartiet 
och/eller miljöpartiet och ”…vi har fått mer informella diskussioner mellan 
partierna.” En annan av de intervjuade uttrycker det ändrade politiska styrke-
förhållandet på följande vis:  
 

(Det är) ”…ökad politisk rivalitet och mer konflikter sista åren och där skulle jag 
vilja säga att konflikterna har märkts också i beslutsorgan.  /---/ i 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott i fullmäktige…” 

 
Men det finns också de av de intervjuade som tycker att diskussionsklimatet 
har förbättrats och är mer dialoginriktat. Den politiska situationen i kom-
munen är således helt ny för de förtroendevalda, för förvaltningarna och för 
medborgarna.43 Ett resultat av denna förändring tycks, enligt kommunalrådet 
manifesteras i en överenskommelse om att inte ”…slåss på det ekonomiska 
planet. Utan när budgeten är fastslagen så kommer man inte med en massa 
annat som ska betalas.” 

När det gäller övriga beskrivningar av hur kommunen styrs, tycks flertalet 
av de intervjuade anse att kommunen har varit centralstyrd med stark 
förankring i arbetarkommunen. I och med att förra kommunalrådet lämnade 
sin post försvagades banden till nämndsordförandena. Nödvändigheten av en 
stramare ekonomi har, enligt några av informanterna, lett till ekonomistyrning. 
I andra intervjuutsagor beskrivs denna förändring snarare i termer som mål- 
och resultatstyrning. Samtliga som intervjuats har uppfattningen att kom-
munen inte har importerat mycket av organisationsmodeller eller styrfilosofier 
från det privata näringslivet. Det betyder inte att sådana inslag helt saknas. 
Kommunen har en handfull bolag som uppenbarligen är resursstarka. Några 
exempel på alternativa driftsformer finns också, och däribland nämns ett 
föräldrakooperativ. Kommunchefen och några av de intervjuade förvaltnings-
cheferna lyfter fram de insatser som gjorts för att utveckla internkontrollen i 
förvaltningarna. Det handlar om utveckling av kvalitetssäkringssystem, om 

                                                 
43 Intervjuerna genomfördes våren 2003, det vill säga ett halvår efter valet hösten 2002. 
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olika sätt att underlätta uppföljning samt om att utveckla mått för att 
möjliggöra jämförelser mellan olika verksamheter inom kommunen. 

Enligt samtliga intervjuade politiker och tjänstemän är relationerna med 
näringslivet nu bättre än de varit tidigare, då det brast på flera punkter. Bland 
annat favoriserades vissa företag, anser ett par av de intervjuade. Nu (2003) 
har emellertid en särskild enhet inrättats för att hantera relationen kommun-
näringsliv. I styrelsen för denna enhet är majoriteten representanter från 
näringslivet och två ledamöter finns med från kommunstyrelsen. Organisa-
toriskt hör den nya enheten till kommunledningskontoret. Vidare kan flera av 
intervjuutsagorna tolkas så att informanterna anser att kommunen måste se till 
att det råder ett bra näringslivsklimat, varför det knyts förhoppningar om att 
detta nya organ ska fungera väl. Det är viktigt för att locka unga att stanna 
kvar eller att flytta in.44  

Samtliga intervjuade uppfattar kommunens relationer till intresseföreningar 
av ideell karaktär som positiva. Kommunen har en mängd sådana föreningar, 
flera inriktade mot ungdomsverksamhet och/eller idrott och sport av olika 
slag. Kommunchefen menar att det bedrivs ett medvetet arbete när det gäller 
ungdomsverksamheterna med avseende både på jämställdhet och på vilka 
resultat som erhålls. En av de intervjuade berättar att kommunen ger ett 
administrationsbidrag till ett 35-40-tal föreningar. Totalt finns mellan 450-500 
föreningar enligt en informant. Dessutom upplåter kommunen lokaler, och 
tillsammans med fritidsförvaltningen diskuteras frågor som är gemensamma 
för dessa föreningar. En invändning som framförs av ett par av de inter-
vjuade, handlar om att arbetarrörelsen dominerar föreningslivet och att de 
därför kan ha en inflytandemässig fördel. En annan menar att det finns en 
förening som favoriseras på så sätt att den inte får kritiseras. Den intervjuade 
säger: ”…försök inte gå in och titta närmare eller kritisera X (namnet på 
föreningen), utan det är ett väldigt känsligt område och…” (författarens 
förtydligande) Det finns också ett antal organisationer som har ett mer 
formellt och regelbundet utbyte med kommunen. Det finns till exempel ett 
pensionärsråd som representerar de tre pensionärsorganisationer som finns i 
kommunen. Ett liknande råd finns för handikapporganisationen. Hem och 
Skola har av och till kontakt med kommunen. Inom socialtjänsten samverkar 
man med bland annat Länkarna, Kvinnojouren samt olika anhörigföreningar. 

I Stora Norra finns andra demokratiska fora än de parlamentariska, vilket 
beskrivits ovan när det gäller intresseföreningar. Som en del av att fånga upp 
och komma i kontakt med medborgarna direkt, har politikerna haft möten i 
varje kommundel under de senaste tio åren, enligt en av chefstjänstemännen. 
Andra fora beskrivs i följande citat: 
 
                                                 
44 Folkmängden är mellan 70 och 75 000, varav en knapp femtedel är pensionärer. Som tidigare noterats är 
kommunen en utflyttningskommun. 
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”Fritiden har ju ett ungdomsforum där man engagerar elever eller ungdomar 
gentemot politiken, där man fångar upp frågor som de tycker är viktiga. /----/ 
Socialnämnden  har ju i sina kvalitetsgarantier det här med regelbundna 
medborgarmöten. Alltså där man systematiskt träffar medborgarna i alla 
kommundelar. Ungefär samma upplägg som på kommunnivå men, fast det gäller 
då äldreomsorgen… ” 

 
I elevorganet får eleverna framställa motioner som besvaras både skriftligt och 
muntligt av ansvariga tjänstemän och politiker. Andra liknande aktiviteter för 
ungdomar finns på fritidsgårdarna i projektform. I gymnasieskolorna arbetar 
man med att utveckla elevdemokratin via Internet. Det finns också ett 
webbaserat ”ris- och ros” system, där medborgarna kan ge synpunkter som 
kompletterar det 020-nummer som också finns för samma ändamål.  Flertalet 
av de intervjuade, med undantag av några som företräder oppositionen, menar 
att det är lätt att komma i kontakt med beslutsfattare och tjänstemän. En säger 
till exempel att det finns en vana bland ledande politiker och tjänstemän att 
åka ut och samråda med dem som är berörda av olika förändringar, som 
vägbyggen och liknande.  Ett formellt sådant samrådsorgan är plansamråd. 
Den borgerliga oppositionen har under ett tiotal år försökt få igenom förslag 
på bland annat öppna nämndssammanträden och motionsrätt till kommun-
fullmäktige för enskilda medborgare. Folkomröstning i enskilda sakfrågor har 
också diskuterats, enligt några av de intervjuade. Vid intervjutillfället hade inte 
några sådana aktiviteter genomförts. En annan synpunkt angående demokratin 
i kommunen handlar om den interna demokratin i nämnderna. Den uppfattas 
som bättre nu än tidigare med ett mer demokratiskt ledarskap. Frågestunder 
för allmänheten i kommunfullmäktige har prövats, men med dåligt resultat 
enligt kommunalrådet. 

Vanliga granskningsverksamheter 

I Stora Norra tycks en av de viktigaste granskningarna utgöras av den 
kommunala revisionen. Det är åtminstone den granskningsform som nämns 
först i flera intervjuer, och särskilt betonas i intervjuerna med kommunal-
råden, nämndsordförandena samt chefstjänstemännen. Mediegranskning i 
form av de båda tidningarna samt lokal-TV och lokalradio är andra viktiga 
granskare enligt informanterna. Statliga myndigheters granskning av special-
områdena skola, social omsorg och miljö framträder som väsentliga granskare 
av Stora Norras verksamheter tillsammans med Länsstyrelsen. De statliga 
organ som nämns är Socialstyrelsen, Skolverket, Arbetsmiljöverkets inspek-
tion, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. 

En typ av granskningsverksamhet som lyfts fram av en majoritet av de 
intervjuade politikerna och tjänstemännen är den interna granskningen. Det 
vill säga den kvalitetssäkring som varje nämnd inom kommunen gör av sin 
egen verksamhet. Inom skolan har detta utvecklats under de senaste fem åren. 
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Från ett mer centraltstyrt angreppssätt har man nu övergått till en ansats där 
praktikerna i verksamheten både tar större ansvar för och ser vinster med 
systemet. Den ansvarige chefstjänstemannen uttrycker det på följande sätt: 
 

”då var det mycket top-down och upplevdes så ute också, att det var nämnden 
eller förvaltningsledningen, att vi sa att nu ska ni göra det här, och så gjorde vi 
mycket i form av centrala enkäter. Vi kanske, vi styrde det lite hårt. Nu börjar det 
bli mer och mer att vi kombinerar.  Det handlar mycket om att fånga upp, att de 
själva  (de enskilda förskole- och skolenheterna), gör sina egna 
kvalitetsredovisningar. Vi tar ju i och för sig in dem men de har börjat ha bättre 
struktur, bättre målformuleringar ute och de kan lättare följa upp sin egen 
verksamhet.” (författarens förtydligande)  

 
Olika sorters ideella organisationer gör mer eller mindre formella gransk-
ningar. Till de organisationer som tar ett mer formellt granskningsansvar hör, 
enligt några av de intervjuade, PRO, anhörigorganisationer till utvecklings-
störda och handikappade, Hem och Skola (av och till) samt de centrala 
fackliga organisationerna. Andra granskande organisationer som uppmärk-
sammats av en av de intervjuade är företagarorganisationerna Svenskt 
Näringsliv och Handelskammaren. Externa konsulter eller experter från 
universitet anlitas med viss regelbundenhet för att bistå med granskning av 
specificerade delar av enskilda sektorer. Som exempel kan nämnas den expert 
som hjälpt Stora Norra med kontroll av vatten. De auktoriserade revisorer 
som granskar kommunens bolag är granskare som nämns av de kommunala 
revisorer som intervjuades. Slutligen finns två intervjupersoner som lyfter 
fram allmänheten som granskare. De säger att det finns enskilda eller tillfälliga 
grupper medborgare som granskar specifika ärenden som de är berörda av. 

Generella synpunkter på kommungranskning 

Flertalet av de intervjuade i Stora Norra tycker att granskning är bra och 
nödvändig. Det är många som noterar att granskningsaktiviteterna har ökat 
under de senaste åren, bland annat till följd av statsmakternas ökade krav på 
kommunerna att utöka revision och annan intern granskning. Ett par 
konstaterar att granskningsaktiviteterna nu är så omfattande att de skymmer 
andra delar av verksamheten. En av dem säger till exempel:  
 

”Jag höll på att säga att det är granskare och uppföljning dagar i ända. Man 
upplever att är oerhört mycket uppföljning och utvärderingar. Alla ärenden och 
allt vi beordrar i nämnd ska ju följas upp och redovisas.” 

 
En av de intervjuade menar att ”siffergranskningen” har kommit lite på 
undantag, och anser att den fortfarande är viktig. En av förvaltningscheferna 
är genomgående kritisk till flertalet granskningstyper och menar att granskning 
överlag är för svag, men tillägger att det nog är en resursfråga. 
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Ungefär hälften av de intervjuade politikerna och förvaltningscheferna 
verkar tycka att de typer av granskningar som ligger ”närmast” kommunen, är 
de mest verkningsfulla. Dessa personer är samtidigt ganska kritiska till de olika 
statliga granskningar som kommunen genomgår, eftersom dessa inte tar 
tillräcklig hänsyn till de lokala förhållandena. Medias granskningar uppfattar 
flera politiker och tjänstemän som sensationsskapande. Det finns också en 
lokalt politiserad ”touch” över pressens granskning, eftersom den ledande 
lokala tidningen är i politisk opposition till socialdemokraterna. Inställningen 
till granskningar har emellertid överlag ingenting med partifärg att göra, enligt 
de intervjuade. Det flera lyfter fram är att oppositionen vanligen är mer 
positivt inställd till granskning. Inställningen till granskning har således snarare 
med positionen att vara i opposition att göra än med olikheter partier emellan. 

En person tar upp problem med granskningar utförda av särskilda 
intressegrupper och anser att den typen av granskningar har problem med 
trovärdigheten. Ingen annan lyfter fram intressentgranskningar som ett 
problem. 

Trovärdighet 
Saklighet, ett bra underlag och korrekta uppgifter, är sådant som flera av de 
intervjuade understryker när det gäller trovärdighet. Kompetens och kunskap 
inom det granskade området är annat som uppges vara av betydelse. Ett par 
personer berör metodaspekten av granskningar i samband med trovärdighets-
frågan. De säger att det är viktigt med bra metoder och uppläggning samt att 
tillvägagångssättet redovisas. Endast en person berör motiv som en del av 
trovärdighet och det är en av granskarna. Denna person anser att det är viktigt 
att motiven till en granskning redovisas öppet. Igenkänningsfaktorn är också 
av betydelse för trovärdigheten enligt ett par av de intervjuade. En person 
uttrycker det som att trovärdighet är när granskningen är ”…byggd på sånt jag 
känner stämmer.” 

Andra av dem som intervjuats kopplar trovärdighet direkt till hur rapporter 
skrivs och presenteras. En rapport skall enligt dessa personer vara klar och 
rak. Texten ska inte innehålla för många tillkrånglade ord eller adjektiv. Att det 
finns analys och slutsatser samt att granskningen redovisar flera perspektiv, 
både ifråga om synpunkter angående den granskade verksamheten, och ifråga 
om hur resultaten kan förstås, är andra aspekter på trovärdighet som några av 
de intervjuade ger uttryck för. 

Användning 
Samtliga informanter, utom två, säger att granskningar används. En av dessa 
två är mindre kategorisk, och menar att när granskningar används, är det som 
underlag för nämnders handlingsplaner och uppföljningsdagar. Dessa typer av 
användning verkar vara de vanligast förekommande. Granskningar används 
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även som underlag till uppdrag från nämnd till tjänstemän och bolags-
direktörer, eller som underlag till kvalitetsredovisningar inom olika områden. 
De används också som underlag i andra granskningar, enligt en av granskarna. 
Det vanligaste svaret på frågan om användning av granskningar är att de bildar 
underlag i diskussioner. Några av de intervjuade lägger också till offentliga 
debatter.  

Den kommunala revisionen 

Redovisningen av den kommunala revisionen har fått stort utrymme när det 
gäller Stora Norra, eftersom flertalet intervjuade åsyftar revisionen direkt eller 
indirekt i intervjuutsagorna. Det bör också påminnas om att flera av de 
intervjuade politikerna och tjänstemännen lägger stor vikt vid den interna 
granskningen inom de specifika nämndsområdena. Eftersom den typen av 
granskning inte studeras inom ramen för det här projektet kommer ingen mer 
detaljerad beskrivning att ges.  

Förutsättningar för revisionen 
Den kommunala revisionen ses av en stor majoritet av de intervjuade 
politikerna och tjänstemännen som grundläggande och tas ofta upp först i 
intervjuerna. En person säger att de kommunala revisorerna tidigare betrak-
tades som ogina av en del inom kommunen. Numer finns inga motsättningar, 
enligt informanterna. Samtliga säger att relationerna är goda, men inte för 
goda. Det senare syftar på att inga ohälsosamma vänskapsband finns mellan 
de granskade och revisorerna. En av granskarna menar till och med att 
vänskapskorruption knappast finns numer. Man gör skillnad på person och 
profession. Relationerna mellan de kommunala revisorerna och de aukto-
riserade revisorerna som granskar de kommunala bolagen, uppges likaledes 
vara goda.  

I Stora Norra har den kommunala revisionen goda förutsättningar, både 
enligt de granskade och enligt dem som företräder revisionen. Både pengar 
och tid räcker till och de får vad de har äskat, säger flera informanter. En av 
de intervjuade revisorerna menar dock att det inte skulle skada med mer tid, 
som då skulle användas till att besöka sammanträden. I budgeten ingår också 
kostnaden för de externa sakkunniga biträden (Komrev) som kommunen 
använder sig av inom den kommunala revisionen. Kompetens som saknas kan 
köpas på så sätt. Att kunna utarbeta ett bra offertunderlag är därvid en viktig 
förutsättning för att få bra tjänster till rimlig kostnad, påpekar en av de 
kommunala revisorerna. Det är ingen av de intervjuade som uttryckligen 
uttalar sig om kompetensen inom revisionen, utom en person. Den personen 
säger att det är väldigt få inom revisionen som kan verksamheten. Möjligen är 
det något liknande som en av revisorerna också avser med påpekandet att 
partierna inte verkar så noga när de utser sina representanter till revisionen. 
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Denna informant uttalar sig också om den låga status som revisionen verkar 
ha inom partierna, vilket beklagas.  

De folkvalda revisorerna är sju stycken. Förutom dessa sju och de 
sakkunniga biträdena förfogar revisionen i Stora Norra över ett kommunalt 
revisionskontor med en anställd. Flertalet av granskarna är män, vilket 
uppfattas som en nackdel av en av de intervjuade revisorerna. Denna person 
anser att revisionen tenderar att bli mer inriktad på ekonomi av den 
anledningen och vill gärna se mer av verksamhetens genomförande i 
revisionen i stället. 

Revisorerna definierar sitt uppdrag relativt fritt i förhållande till kommun-
fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Ibland kan de samarbeta med en 
nämnd om något speciellt dyker upp, till exempel att man misstänker 
oegentligheter. Under de senaste åren har de arbetat med att finna former för 
att anpassa arbetet till den nya lagen som stipulerar att all verksamhet ska 
granskas årligen. Den politiska oppositionen besätter posten som ordförande i 
revisionen. Även om den kommunala revisionen består av flera politiska 
partier, är det ingen som tycker att den utgör spelplan för partipolitik. 

Både de som granskas och revisorerna själva uppger att den kommunala 
revisionen framför allt inriktas mot att granska beslutsvägarna och hur de 
verkställs. Revisorerna har under ett antal år arbetat för att få nämnderna att 
formulera mål för verksamheten. Målen ska också fungera som utgångspunkt i 
en bedömning av hur beslutsfattande, delegation och genomförande går till. 
Genom denna inriktning är tillgång på bra material i form av dokumenterande 
mål och beslut samt åtgärder viktig för revisorerna. Därvidlag är tydligen 
sakernas tillstånd bättre nu än tidigare. Revisorerna ska ha tillgång till allt 
material och detta har aldrig varit något problem visavi nämnderna eller 
förvaltningarna. 

Genomförande 
Sedan 2002 har man försökt finna former för att lösa det ”tidspusselproblem” 
det innebär att årligen granska 16 nämnders arbete. En av revisorerna berättar 
att de har löst problemet genom att lägga ihop vissa nämnder med likartade 
verksamheter och granska dessa tillsammans. För nämnder med mindre 
områden och verksamhet blir granskningarna mindre än jämfört med till 
exempel skolan, socialtjänsten och tekniska kontorets verksamheter. Nämn-
derna granskas eftersom och inte samtidigt. En av revisorerna säger också att 
granskningarna blir olika eftersom de olika verksamheterna styrs av olika 
sorters lagstiftning. Detta trots att man eftersträvar liknande inriktning för 
granskning av samtliga nämnders arbete och områden. Utöver dessa planlagda 
granskningar görs också specialgranskningar. Sådana kan ha föranletts av 
signaler från allmänheten. En av revisorerna uttrycker det på följande sätt: 
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”…vi samlar ju på oss allt skvaller vi hör på stan, om du förstår, och försöker 
omsätta det till, kan det här vara någonting som vi ska titta på utifrån 
revisionssynpunkt?, för att antingen belägga eller avfärda vad de tycker.”  

 
Inom revisorsgruppen delar de upp ansvaret för genomläsning av protokoll 
från de olika nämnderna. Det är också revisorerna som beslutar vad biträdena 
ska göra. De genomför huvuddelen av det praktiska granskningsarbetet. En 
fördel med att ha dessa externa biträden som arbetar med flera kommuner, är 
att de kan tillhandahålla jämförelser med andra kommuner, säger en revisor. 
För vissa specialgranskningar har personer med särskild kompetens använts, 
som till exempel vid granskning av nya datorsystem.  

Vanligt underlag är protokoll och liknande dokument samt den budget som 
nämnderna har fastställt. Revisorerna utgår ifrån den fastställda budgeten, ser 
vilka beslut den har föranlett, hur medlen har fördelats och hur besluten 
genomförts, samt vad som kommit ut av besluten. Därefter försöker de 
konstatera vad som gick bra och vad som behöver förändras, vilket enligt en 
av de intervjuade är som att försöka ändra kursen på en atlantångare. De 
intervjuade revisorerna ser sig som hjälpare och rådgivare båda två.   

När det gäller revisionen av de kommunala bolagen så genomförs den till 
största delen av auktoriserade revisorer. Den kommunala revisionens uppgift 
är att se till att bolagen uppfyller de kommunala ”anständighetskraven” som 
en av de intervjuade uttrycker det. För detta ändamål lämnar de kommunala 
revisorerna en granskningsrapport angående de kommunala bolagen som 
biläggs den revisionsberättelse (som gäller övrig kommunal verksamhet) som 
lämnas till fullmäktiges presidium (se vidare nedan). 

Några gånger varje år träffar de kommunala revisorerna kommunledningen 
(presidiet) för att diskutera den pågående revisionsverksamheten och even-
tuella förändringar inför framtiden. 

När materialet från de olika nämnderna väl är genomgånget och gransk-
ningen ä genomförd skickas en preliminär rapport till varje nämnd. De har då 
möjlighet att rätta sakfel och ge synpunkter. Därefter revideras rapporterna 
och en slutlig rapport skickas till respektive nämnd samt till representanter för 
samtliga partier i fullmäktige för kännedom. En av de granskade menar att det 
vore önskvärt att samtliga kommunledamöter får ta del av alla revisions-
rapporter när de skickas till nämnderna, så att kommunfullmäktige kan 
diskutera de olika nämndernas arbete och styra det bättre.  

En muntlig presentation görs också i de respektive nämndernas presidier 
eller arbetsutskott. Ibland redovisas granskningen för hela nämnden. Vilken 
konstellation det blir beror enligt en av de kommunala revisorerna på vilken 
tyngd granskningen anses ha. Tyvärr framgår det inte av intervjuerna vem det 
är som avgör vad som ska betraktas som en tung rapport eller inte. En av de 
intervjuade nämndsordförandena säger i alla fall att det aldrig hänt under den 
tid han/hon suttit i nämnden att hela nämnden har deltagit i en muntlig 
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presentation. Mitt intryck är att de olika presentationssätten kan bero på hur 
starka förvaltningscheferna är och på hur den interna kontrollen av verk-
samheten bedöms av revisorerna. Är internkontrollen god är behovet av 
presentation inför hela nämnden mindre. 

Ofta är det det sakkunniga biträdet som anlitats inom området som 
föredrar rapporten muntligt. Därefter kan nämnden/arbetsutskottet ställa 
frågor. Vanligen följer därpå en diskussion. De intervjuade tjänstemännen 
säger att de värderar slutsatserna och föreslår åtgärder eller genomför åtgärder. 
Vilken åtgärd som vidtas och av vem beror på vilken typ av ansvar som är 
delegerat till olika nivåer i organisationen. Revisorerna följer det fortsatta 
förloppet genom att kontrollera nämndernas protokollsanteckningar angående 
hur rapporten behandlas. Finns endast en notering i protokollet att rapporten 
har tagits emot?, eller leder rapporten till någon form av åtgärd?, är de frågor 
de vill få svar på. En revisor säger också att det händer att tjänstemän eller 
ordföranden återkommer under beredningen för att få mer information eller 
förslag till åtgärder. Utifrån intervjuutsagorna verkar det som att gransk-
ningarna på det stora hela emottas positivt. Någon enstaka invändning 
förekommer. Granskningsrapporterna diarieförs och blir därmed offentliga. 
Trots dessa rapporters offentlighet tas inga direkta kontakter med media eller 
vice versa. 

Revisionsrapporterna för varje nämnd bildar underlag för den slutliga 
revisionsberättelsen. Fullmäktiges presidium har därefter möjlighet att gå 
igenom den revisionsberättelsen. Tillsammans med revisorerna görs sedan de 
slutliga formuleringarna, säger en i kommunstyrelsen. En av revisorerna 
menar i stället att de tar kontakt med kommunstyrelsen om det finns några 
oklarheter i revisionsberättelsen eller anledning till anmärkningar. De förhör 
sig då om några åtgärder redan är i vardande. En av de andra intervjuade i 
kommunstyrelsen beskriver tillvägagångssättet något annorlunda, och menar 
att kommunledningen får information om resultatet av årets revision samt har 
möjlighet att försvara sig lite vid detta tillfälle. Detta förfarande vänder sig den 
tredje intervjuade personen i kommunstyrelsen emot och anser att den årliga 
revisionsberättelsen bör redovisas i fullmäktige, eftersom det är kommunfull-
mäktige som ger revisionerna uppdraget. 

Till de kommunala revisorernas åtaganden tycks även höra vissa 
utbildningsinsatser, framför allt av nya nämndsledamöter. Genomgångarna 
handlar om vilket ansvar ledamöterna egentligen har. Revisorerna menar att 
det är centralt eftersom det är de politiska ledamöternas ansvarstagande som 
de granskar. 

Användning och resultat av revisionen 
Det absolut vanligaste sättet att använda dessa granskningar på är som 
underlag för diskussioner i nämnder, som underlag för beredningen av 
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åtgärder till exempel i form av handlingsplaner, uppföljningar eller kvalitets-
granskningar. Informanterna pekar också på att de används direkt som 
underlag för beslut, företrädesvis i de olika nämnderna. Det verkar vara 
ovanligare att den årliga revisionsberättelsen, som föredras för kommun-
ledningen, används som beslutsunderlag. Kanske har det att göra med att den 
inte presenteras i fullmäktige och blir föremål för större uppmärksamhet? 

De tydligaste resultaten av de kommunala revisionsgranskningarna är, enligt 
en stor majoritet av de intervjuade, att rutiner för dokumentation har 
förändrats i nämnderna. Flera av intervjuutsagorna tolkas också så att utveck-
lingen av nämndernas interna kontroll av de mer servicenära verksamheterna 
är en del i utökad och förstärkt intern dokumentation, kontroll och 
förändring. En tjänsteman nämner att äldrevårdens interna dokumentation av 
verksamheten inte har varit så välutvecklad tidigare, men har förbättrats 
genom de ökade krav som ställts bland annat av de kommunala revisorerna. 
Ett annat exempel på granskningseffekt är när regler för anställningar samt 
olika enheters ansvar vid anställning klargjordes då revisorerna hade påpekat 
att det fanns oklarheter och överlappande ansvar. Ytterligare exempel härrör 
från den nämndsordförande som berättar att de numer följer upp nämnds-
beslut så noggrant att de noterar i protokollet om åtgärder blivit fördröjda i 
förhållande till den beslutade tidsramen. Mer ansvarskännande nämndsleda-
möter nämns också, liksom att verksamhetsplaner för nämndens område 
upprättas, vilket följande citat belyser: 

 
”/…/ de (revisorerna) menade på det att vi hade inte tillräckliga /…/ vi hade 
ingen sån här verksamhetsplan till exempel. Och det krävde de att vi skulle ha. 
/…/ den här verksamhetsplanen har vi beslutat i nämnden och att få en 
uppföljning två gånger per år.” (författarens förtydligande) 

 
Flera av informanterna ger också exempel på förändringar i den servicenära 
verksamheten som de menar är en effekt av den kommunala revisionens 
granskningar. Ett par exempel ges för att illustrera vad det kan handla om: 
Rutiner för hur handkassor vid badhuset och inom åldringsvården ska 
hanteras på ett formellt sett korrekt sätt har upprättats efter påpekanden. 
Beslut om förändringar inom äldrevården har också fattats när revisorerna 
påpekat att de äldre fick gå till sängs tidigt. 

Utifrån beskrivningen av den kommunala revisionen dras slutsatserna att de 
stora insatserna är riktade mot kontroll av den centrala nivåns besluts- och 
kontrollrutiner och måluppfyllelse. Men nedslag görs även mer direkt i de 
servicenäraverksamheterna. Att granskningarna verkligen har en sådan 
inriktning, åskådliggörs av de exempel på olika servicenära effekter av kom-
munal revision som informanterna har kännedom om. Trots att en stor 
majoritet av de intervjuade anser att den kommunala revisionen är viktig, 
menar många att de inte är helt styrda av den. De interna kontroll- och 
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kvalitetssäkringssystem som flera av politikerna och chefstjänstemännen talar 
om tycks spela en nästan lika stor roll i deras arbete.45  

Mediegranskning (pressen) 

De medier som de intervjuade nämner som granskare i Stora Norra är de två 
lokala tidningarna, lokal radio samt TV. En av tidningarna har sin bas i 
kommunen och är därför klart dominerande. I det följande beskrivs endast 
pressens granskningar, eftersom studien inriktats på den sortens medie-
granskning av kommuner. 

Förutsättningar för pressens granskning 
Gemensamt för de företrädare för pressen som intervjuats i Stora Norra är att 
resurserna för kommunbevakning och granskning har krympt ordentligt de 
senaste åren. Lokalredaktioner läggs ner och/eller minskas drastiskt. Den 
större av tidningarna har det fortfarande relativt väl beställt när det gäller 
centralkontoret. I kommunens ytterområden finns emellertid inga lokal-
redaktörer längre utan den löpande bevakningen görs av så kallade 
lokalombud. Dessa är inte utbildade journalister, säger företrädaren för denna 
tidning. De är intresserade personer med nyhetskänsla som skriver kortare 
inlägg. När det gäller den andra tidningen så har den sitt centralkontor i en 
annan kommun, vilket betyder att resurserna i Stora Norra är mycket 
begränsade. Det kan inte bli tal om någon kontinuerlig granskning. Det går 
inte ens att gå in i kommunens diarium en gång i veckan, säger till exempel 
denna journalist. Även politiker och tjänstemän uppger att resurserna för 
pressgranskning tycks minska. En knapp handfull av dem tycker ändå att den 
största tidningen har mer rapportering och större kontroll av kommunen nu 
än tidigare.  

Eftersom pressen är beroende av försäljning har de andra förutsättningar 
än många andra kommungranskare. Det betyder att granskningar måste har ett 
nyhetsvärde. För journalisternas del innebär det att redaktören ska sanktionera 
journalistens bedömning av nyhetsvärdet. För de granskades del upplevs 
vikten av nyhetsvärde leda till att pressen inriktar sig på negativa aspekter av 
den kommunala verksamheten, enligt de intervjuade politikerna och tjänste-
männen. Endast en chefstjänsteman är odelat positiv och menar att press-
bevakningen inom miljöområdet obetingat tjänar miljöhänsyn. De intervjuade 
journalisterna håller delvis med om att det som har nyhetsvärde ofta handlar 
om något negativt. Eller som en av dem säger: ”Helst ska man ju hitta något 
dåligt för att det ska löna sig om man säger så.” Men den andra journalisten 
menar att det snarast är avvikelser från normaltillståndet, som gör en nyhet. 
Och avvikelser kan även vara positiva. 
                                                 
45 Bedömningen görs givetvis helt utifrån de utsagor som finns i intervjuerna. Det är mycket möjligt att just 
de intervjuade personerna är speciellt angelägna om att lyfta fram kommunens satsning på intern kontroll. 
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Relationerna bedöms annars vara ganska goda av både de granskade och 
granskarna. Visserligen påtalar några av politikerna och tjänstemännen att den 
stora tidningen genom sin oppositionsställning, oftare hamnar på ideologisk 
kollisionskurs. Detta märks enligt en av chefstjänstemännen mest när det 
handlar om de högre nivåerna inom den kommunala organisationen, särskilt 
den politiska. När tidningen skriver om de servicenära verksamheterna är 
tonen mer positiv. Bilden av de goda relationerna motsägs något av utsagor 
från ett par av de högre tjänstemännen och från journalisterna. Det handlar 
om generella attityder inom kommunorganisationen och om viss sorts 
obstruktion. När det gäller generell attityd säger en tjänsteman att många 
kommunanställda uppfattar pressen och media som ett hot. En annan säger: 
 

”jag får, inte precis undervisa, men ibland då jag pratar med personalgrupper, på 
något sätt påpeka att det är naturligt att det står om oss (kommunala 
verksamheter) i tidningen.” (författarens förtydligande) 

 
Journalisterna berättar om incidenter när journalister inte har fått tillgång till 
offentligt material, utan omfattande besvär. En av dem menar trots det att 
kommunen är öppen, men att man har en känsla av att de håller varandra om 
ryggen. Flertalet informanter säger sig inte ha sett några osunda vänskapsrela-
tioner mellan journalister och kommunföreträdare. Journalister verkar ha goda 
relationer sinsemellan, enligt journalisterna. 

Andra förutsättningar som journalisterna bedömer vara viktiga är viljan att 
granska, kunskap om området och beslutsgången i kommuner samt att veta 
hur man får tag på det material man behöver. Viljan att granska kan tolkas 
som ett uttryck för dessa journalisters djupare motiv till att granska: Allmän-
heten behöver få veta. Ett par av tjänstemännen anser inte att journalisterna 
besitter den kunskap som krävs och att granskningarna därför blir grunda.  

En handfull av informanterna (både granskade och granskare) ger uttryck 
för en inställning till kommunen som en kommun som är skötsam – inga 
kontokortskandaler eller större oegentligheter. Både de kommunala revi-
sorerna och journalisterna uppger att de inte funnit några graverande 
”affärer”. Detta kan vara en förutsättning som bidrar till det inte finns någon 
regelbunden kontakt mellan pressen och revisionen. 

De intervjuade journalisterna säger sig prioritera granskning av skola, vård, 
äldreomsorg samt ekonomiska frågor som har att göra med hur skattemedlen 
används och vad som prioriteras.  

Genomförande 
Vad föranleder då att journalisterna sätter igång med en granskning? Flertalet 
informanter, inklusive de journalisterna, menar att nationella spörsmål eller 
specifika frågor i andra kommuner ofta är upphov till pressens granskningar. 
Tips är en annan källa. Regelbunden kontakt med nämnderna och press-
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konferenser tycks inte förekomma utom när det gäller en av de nämnder som 
ingår i studien. Däremot skickas ibland utredningar, kvalitetsrapporter och 
annan information om den kommunala verksamheten till pressen. 

De båda journalisterna har lite olika uppfattning om hur de genomför sina 
granskningar. Den ena säger sig göra ungefär likadant oberoende av vad som 
granskas. Denna person understryker i stället vikten av att kunna området, 
erfarenhet och kunskap om vilken typ av material man behöver. Den andra 
journalisten uttrycker skillnader i tillvägagångssätt beroende på vad som 
granskas såhär: ”Skolmaten är ju lättare att gestalta med hjälp av vad folk 
säger.” När det gäller upphandling går man mer på siffror. (författarens till-
rättaläggande av den sista meningen) 

För att få ett bra underlag anser en av journalisterna att personlig 
framtoning har betydelse, hur man bemöter andra människor och närmar sig 
dem. Har man en negativ attityd kan information undanhållas eller bli brist-
fällig på andra sätt. En annan synpunkt på genomförandet av granskningar 
handlar om hur den genomförda granskningen sedan ska framställas. Det 
skriftliga språket är journalisternas medium och arbetsredskap. En av de 
intervjuade kommunreportrarna säger att texten måste beröra. Den andra 
journalisten understryker vikten av saklighet i framställningen. ”Du ska inte 
skriva att han är flamsig och vara för hurtig och ta till en massa adjektiv.” När 
texten väl är skriven kan de som berörs eller ingår läsa igenom den före 
publicering om de så begär. Sakfel ändras, men ändringar som ändrar själva 
andemeningen i artikeln görs inte, säger en av journalisterna.  En bedömning 
av nyhetsvärdet görs också innan publicering. Förutom tryckning i pappers-
form, publiceras nu artiklar regelmässigt i en webbupplaga av tidningarna. När 
kommunen har kritiserats menar journalisterna att de försöker inkorporera 
kommunföreträdares synpunkter också, för en allsidig belysning. Flera av de 
intervjuade politikerna och förvaltningscheferna ger också uttryck för att så är 
fallet. Om de inte kommer till tals i direkt anslutning till artiklar eller 
reportage, tycks de ha stora möjligheter att publicera egna inlägg eller få till 
stånd intervjuer där de kan ge sin syn på saken.  

När det gäller pressens arbete angående kommunen generellt anser ungefär 
hälften av informanterna att det är mer refererande än granskande journalistik. 
En del av dem beklagar detta, framför allt journalisterna själva. I den 
refererande delen ingår dock även att rapportera andras granskningar av 
kommunen. Till detta ska läggas pressens funktion som debattforum eller 
öppet granskningsforum för kommunmedborgarna. I det fallet är samtliga 
som uttalat sig nöjda med de två tidningarna och tycker att de släpper in 
synpunkter som representerar flera olika perspektiv.  
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Användning och resultat av pressgranskningen 
Ungefär hälften av de intervjuade poängterar att pressen och media generellt 
är centrala aktörer när det gäller granskning på så sätt att deras arbete stärker 
demokratin. Medborgarna måste få insyn. Den förståelsen hindrar emellertid 
inte att en något kluven inställning kommer till uttryck i intervjuutsagorna. 
Som företrädare för kommunen får de intervjuade politikerna och tjänste-
männen klä skott för pressens kritik. Att den största tidningen också är i 
politisk opposition till majoriteten i kommunfullmäktige, gör att några av de 
intervjuade anser att granskningar används som politiska argument. Intervju-
utsagorna leder överhuvudtaget tanken till att pressens granskningar vanligen 
används som utgångspunkt i debatter, offentliga diskussioner eller presskonfe-
renser. Artiklar och reportage används även i skolan i utbildande syfte. Ett 
tidigare ”Tidningen i skolan projekt” nämns som exempel av en journalist. 
Pressens ”offentliggöranden” leder vid vissa tillfällen också till att besluts-
fattande fördröjs. Så är fallet med en större anläggning som planerats under en 
längre tid. Genom den debatt som tidningarnas rapportering har lett till, har 
planerna ändrats och något slutgiltigt beslut har inte kommit till stånd (2003). 
Liknande resultat av pressens aktiviteter är när den stora tidningen lyfte fram 
en kommunal utredning i vilken genomgripande förändringar av en verksam-
het föreslogs. Förändringarna skulle få konsekvenser för tusentals kommun-
invånare. Detta ledde till ett ”ramaskri”, det vill säga till opinionsbildning.  Ett 
annat exempel är en planerad nedläggning av vissa skolenheter för ett antal år 
sedan, vilken inte många kände till. För att undvika liknande ”ramaskrin” 
hanteras nu planerade nedläggningar på ett annat sätt. Berörda kontaktas först 
och informeras om planerna. 

Mediegranskningen av Stora Norra upplevs som positiv och väsentlig ur 
demokratisynpunkt. I intervjuerna påpekas brister som snarare beror på 
begränsade resurser än på låg ambition. Det är möjligt att den stora tidningens 
dominans i förhållande till de andra medierna gör att den granskning av 
kommunen som genomförs, uppfattas som mer politiserad än vad som hade 
varit fallet om tidningen inte var i politisk opposition. Samtidigt ska det 
noteras att många av de politiker och tjänstemän som har intervjuats fäller 
mindre smickrande kommentarer om mediegranskning. Genom pressen blir 
de väldigt synliga för allmänheten. Det kan upplevas påfrestande när det är 
negativ kritik det handlar om. Den typen av invändningar verkar snarare 
handla om en av journalistikens grundförutsättningar, nämligen behovet av 
nyheter. En nyhet är endast ny en kort stund. Vad som är värt att publicera 
för att fånga läsare är inte alltid detsamma som de kommunansvariga anser är 
en rättvis beskrivning av den kommunala verksamheten. 
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Statlig granskning 

Statlig granskning intar inte en lika framträdande plats i de intervjuade 
politikernas och tjänstemännens utsagor. De statliga granskningsorgan som 
nämns är ändock rätt många. De är Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Skolverket, 
Arbetsmiljöverkets inspektion, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Natur-
vårdsverket samt Tillsyns- och föreskriftsrådet. De som nämns oftast är 
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och Skolverket. Det beror till viss del på urvalet 
av intervjupersoner, men även på att dessa organ granskar de verksamheter 
som är mest omfattande i kommunerna. (Se även beskrivningen av statlig 
granskning i Lilla Norra för kompletterande information när det gäller de 
statliga granskarnas utsagor.46) 

Förutsättningar för statlig granskning 
Statlig granskning inriktas huvudsakligen mot tillsyn, det vill säga att 
kontrollera att kommunerna efterlever lagar och förordningar. Inom skolan 
och den sociala sektorn handlar det dessutom i allt högre grad om att även 
genomföra granskning inriktad mot kvalitet och måluppfyllelse igenom-
förandet av dessa verksamheter. Den intervjuade som företräder Skolverket 
förklarar på följande sätt: 
 

”…om tillsyn handlar om att granska om någonting är rätt eller fel i förhållande 
till författningarna, så handlar kvalitetsgranskningen om att granska ifall någonting 
är bra eller dåligt. Och det är framför allt utifrån läroplanernas och kursplanernas 
mål.”  

 
I tillsynsuppdraget till Skolverket och Länsstyrelserna ingår även enskilda 
ärenden. Det handlar då om hur kommunerna lever upp till lagkraven visavi 
enskilda personer. Sådana ärenden är proportionellt vanligare inom Läns-
styrelsen än inom Skolverket i regionen, säger de som intervjuats vid dessa 
myndigheter. Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillsyns- och föreskrifts-
rådet inriktar granskningarna främst mot att kontrollera att kommunerna har 
rutiner för den miljötillsyn som de bedriver. En liknande kontroll görs även 
inom skola och det sociala området, även om det i dessa fall handlar om de 
interna systemen för kvalitetskontroll. 

I och med att de statliga granskningsorganen har det uttalade uppdraget att 
granska, kan man kanske förvänta sig att de har tillräckliga resurser för detta 
ändamål. Så är också fallet när det gäller Skolverket, enligt den intervjuade. I 
Länsstyrelsens fall är läget mindre positivt. Företrädaren därifrån anser att de 
har alldeles för lite resurser, särskilt med tanke på att statens krav på 
verksamhetsgranskning utav socialtjänsten har utökats. Denna person säger 
                                                 
46 För att fallbeskrivningarna inte ska tyngas av upprepningar, ombeds läsaren att komplettera beskrivningen 
av den statliga granskningen genom att också se under samma rubrik för Lilla Norra. Det är samma statliga 
informanters utsagor som ligger till grund för beskrivningarna. 
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vidare att de är alldeles för få personer i förhållande till uppdraget. Fyra 
personer arbetar med social tillsyn i 15 kommuner.  

Granskarnas kunskaper om sakområdena, om lagar, förordningar och 
kommunal verksamhet verkar goda, enligt de intervjuade. Representanten för 
Skolverket är dessutom nöjd med personalens metodkompetens och kompe-
tensutvecklingsmöjligheter. 

Många av de politiker och tjänstemän som har intervjuats har blandade 
uppfattningar om de statliga granskningarna. Generellt uttrycker de förståelse 
och insikt om behovet av att granska om lagar och förordningar efterlevs. 
Men det finns också en uttalad irritation över de höga krav som ställs av staten 
på kommunens genomförande av verksamheterna när motsvarande resurser 
lyser med sin frånvaro. Flera reformer är enligt dessa informanter helt 
underfinansierade. Dessutom påpekar förvaltningschefen inom det sociala 
området, att det finns motstridig lagstiftning, vilket kommer till uttryck i 
tillsynen från Arbetsmiljöverkets inspektion och Socialstyrelsen. Denna 
person frågar retoriskt vilken lag som egentligen har företräde. Några av 
politikerna vänder sig också mot den inkonsekvens som det innebär att ge 
generella mål och medel till kommunerna, men sedan ha granskning (tillsyn 
och inspektion) som inriktas på detaljer i utförandet. Denna genomgripande 
kritik betyder ändå inte att relationerna till granskarna uppfattas som dåliga. I 
sakfrågan kan man ha olika uppfattningar, men det finns samtidigt utsagor 
som talar om dialog, stöd, bollplank och rådgivare. Dialog och rådgivning är 
begrepp som ständigt återkommer i intervjuerna med företrädarna för Läns-
styrelsen och Skolverket. På den servicenära nivån finns tydligen en mer 
utbredd misstro gentemot de statliga granskarna, enligt några av de 
intervjuade.  Hur vanlig den inställningen är svårt att bedöma eftersom vi inte 
har intervjuat personer på den nivån. 

Genomförande 
Gemensamt för de statliga granskningarna är att de görs på alla nivåer inom 
den kommunala organisationen inom de sektorer där de förekommer i vår 
undersökning (skola, social och miljö). Informanterna i Stora Norra talar 
mycket lite om enskilda tillsynsärenden. I stället är det den verksamhets-
inriktade tillsynen de huvudsakligen refererar till i intervjuerna.  Utifrån de 
statliga granskarnas intervjusvar framgår att granskningarna blivit alltmer 
omfattande och systematiska. Från och med 2003 ska till exempel Skolverket 
granska (inspektera) alla kommuner på skolnivå inom en sexårsperiod. Det 
betyder att samtliga skolor kommer att inspekteras. Det är en betydande 
kvantitativ utökning av tillsynsuppdraget. Inom den sociala sektorn förstärktes 
granskningen inom äldreomsorgen för ett par år sedan med nyinrättade 
äldrevårdsinspektörer. Initiativ till granskningar kan också komma från den 
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servicenära personalen som kontaktar ansvarig statlig myndighet, berättar en 
informant. Det sätter press på kommunens politiker och tjänstemän.  

Informanten vid Skolverket framhåller en mycket mångsidig metodarsenal 
när det gäller själva genomförandet av deras granskningar. Det handlar om 
frågeformulär, intervjuer med personer på olika nivåer i organisationen, elever 
föräldrar och lärare. Andra underlag som bedöms viktiga är planer för olika 
inslag i verksamheten. Representanten för Länsstyrelsen lyfter fram de all-
männa råd och riktlinjer som de har utvecklat för granskning av kvalitet, 
framför allt inom äldreomsorgen. Denna person understryker också att det 
finns ”väl upparbetade metoder”. Begreppet ”medborgarstyrd tillsyn” nämns 
samtidigt som en vision när det gäller äldreomsorgen. När kommunföre-
trädarna talar om hur statliga granskningar genomförs nämner de oftast 
enkäter som insamlingsinstrument. 

Vanligen förmedlas resultatet av de statliga granskningarna i skriftliga 
rapporter till berörd nämnd och förvaltning. I något undantagsfall har 
granskningar även presenterats muntligt för aktuell nämnd av de statliga 
granskarna, säger en av chefstjänstemännen. Kommunchef och kommunalråd 
informeras. Skolverkets företrädare säger att de är noga med att tala om VAD 
de tycker bör förändras, men inte HUR. Det är en uppgift för de profes-
sionella, för lokala politiker och tjänstemän, enligt Skolverkets policy. 
Länsstyrelseinformanten betonar likaledes gränsdragningen mellan statlig 
myndighet och kommun och de problem det innebär, men hänvisar det till det 
kommunala självstyret. I vissa fall har dock Länsstyrelsen möjlighet att 
vitesförelägga kommuner, liksom andra myndigheter som granskar det sociala 
området. Det handlar då om kommunala lagbrott. 

Media informeras med någorlunda regelbundenhet om både Skolverkets 
och Länsstyrelsens granskningsresultat. 

Användning och resultat av statlig granskning 
Överlag är statliga granskningar något som inte tycks användas särskilt mycket 
annat än när kommunföreträdarna har fått genomgripande kritik. Då bildar de 
underlag för beslut om åtgärder. En förvaltningschef säger dock att de också 
fångar upp ”kloka synpunkter” från rapporterna. Två andra chefstjänstemän 
säger att om de anser att de har en bra verksamhet men ändå får föreläggande 
om åtgärd kan det hända att de överklagar. Det kan uppfattas som att det 
finns en handlingsberedskap att inte vika sig för statliga påbud, om man anser 
att kritiken är oberättigad. Eller att kritiken inte står i paritet med de förut-
sättningar staten ger kommunen för att bedriva verksamheten. Det finns 
också exempel på statliga granskningar där de statliga resultaten är helt 
motsatta de resultat som erhållits i Stora Norras egna kommunala mätningar. 
Sådana diskrepanser har visat sig bero på olika mätmetoder av samma 
fenomen. Även om ingen av de intervjuade säger det, tycks det som att sådana 
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motstridiga resultat gör att man i Stora Norra har ett tämligen kritiskt 
förhållningssätt gentemot de statliga granskningsinsatserna. Allt sväljs inte 
med hull och hår utan bedöms och viktas mot den information de själva har 
samlat in. En annan förklaring som ges till varför de statliga gransknings-
rapporterna kan uppfattas som något ointressanta är att de sällan träffar rätt 
då det gäller lokala förhållanden, menar en av informanterna. 

Den kritik som eventuellt framförs från de statliga granskarna sker oftast på 
formella grunder. Även om politiker och tjänstemän i Stora Norra tar kritiken 
med en nypa salt, så behandlas den seriöst, menar de intervjuade. När det 
gäller viten säger Länsstyrelsens företrädare att det är en ganska komplicerad 
process. Det uttrycks så här: 
 

”…för något år sedan fick vi ju då detta med sanktionsmöjligheter. Att utdöma 
viten hette det då förut, nu heter det sanktioner över icke verkställda domar. Men 
det är ju en väldig apparat kring det. Det är ju inget instrument som man kan 
använda sig av i det löpande jobbet. Men de erfarenheter man har från stora län är 
att där man har ett antal beslut om sanktioner har visat sig att det varit 
högeffektivt.” 

 
En av nämndsordförandena säger sig använda statliga granskningsrapporter 
vid besök i verksamheten eller med brukarna. Nationella resultat ger ofta bra 
underlag i sifferform för kommunerna, som är användbara i informerande 
syfte och kanske också i argumenterande syfte i mötet med dessa grupper. 
Medierna använder också den här sortens rapporter, säger de kommun-
reportrar som har intervjuats. Ibland som underlag i egna granskningar men 
kanske framför allt i rapporteringen av kommunangelägenheter. Media-
uppmärksamhet sätter också press på kommuner att förbättra, säger 
Skolverkets granskare. Eftersom de inte har formella sanktionsmöjligheter ser 
de media som lite av en bundsförvant i det avseendet. Ingen kommun vill ha 
dålig publicitet.  

De kommunala revisorerna talar däremot inte om någon användning av 
statliga granskningar i sitt arbete.  

De statliga granskare som har intervjuats anser att de statliga gransk-
ningarna ger resultat; kommunerna ändrar och förbättrar. Bägge två är också 
noga med att lyfta fram dessa granskningars förändringspotential, även om det 
huvudsakliga syftet är att kontrollera lagefterlevnad.  

De statliga granskningsinsatserna karaktäriseras av ökad systematik och 
omfattning och det gäller samtliga kommuner, inte bara Stora Norra. De 
inriktas mot kontroll av att lagar och förordningar efterlevs på samtliga nivåer 
i kommunorganisationen. Det som kännetecknar statlig granskning i Stora 
Norra är att man där synes har ganska stor distans till den statliga gransk-
ningen och bedömer den utifrån en lokal rimlighetsnorm. Man är inte rädd att 
markera avvikande mening när man anser att kommunen blivit orättvist 
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kritiserad. Å andra sidan tar man inte lättfärdigt på dessa bedömningar utan 
går igenom dem noga. Tillsyn i form av enskilda ärenden tycks inte vara 
särskilt framträdande i den här kommunen. Om det beror på att det är 
förhållandevis få ärenden eller om politiker och tjänstemän bedömer de mer 
generella tillsynsgranskningarna som mer intressanta framgår inte. Gransk-
ningarna leder i alla fall till åtgärder och förändringar som ska säkerställa att de 
nationella normerna och lagarna efterlevs. 

Andra granskningar 

De intervjuade politikerna och tjänstemännen nämner flera andra gransk-
ningsaktörer i Stora Norra. Det är både lokala och nationella föreningar och 
organisationer som nämns. De lokala föreningar som har en någorlunda 
regelbunden kontakt med kommunföreträdarna är handikapp och pensio-
närsorganisationerna. Även Hem och Skola samt olika anhörigorganisationer 
nämns. I mötena med kommunen förekommer också inslag av granskning. 
Emellanåt förekommer lite mer strukturerad granskning som underlag för 
kritik, enligt kommuninformanterna. Beredskapen att lyssna på dessa gruppers 
synpunkter tycks vara högre idag än tidigare. Om kritiken leder till konkreta 
beslut eller kursändringar i sakfrågorna går dock inte att avgöra.  

Riksorganisationer såsom Svenskt Näringsliv, Handelskammaren och 
Skattebetalarnas riksförening gör regelbundna granskningar av landets 
kommuner, säger kommunchefen. Dessa granskningar inriktas på jämförelser 
mellan kommuner. Graden av konkurrensutsättning, mängden entreprenader, 
näringslivsklimat samt effektivitet i form av mängd och kvalitet per skatte-
krona är sådant som mäts. De fackliga organisationerna på central nivå 
genomför också en sorts granskningar där de studerar hur ”duktiga” kom-
munerna är med avseende på arbetsmiljö, socialpolitik och skolpolitik, säger 
samma person. Effekter av dessa granskningar tas inte alls upp i intervjuerna. 
Kanske betyder det att kommunföreträdarna tar del av dem, utan att fästa 
större uppmärksamhet vid dem? Möjligen används de som jämförande 
underlag, men det framgår inte i intervjumaterialet. 

Externa konsulter eller utvärderare i form av experter (förutom inom den 
kommunala revisionen) anlitas för avgränsade projekt eller granskningar av ett 
avgränsat område. Den typ av experter som nämns av ett par informanter är 
forskare vid universitet. Ett exempel som ges är den expert som utreder frågor 
om kommunens vatten. Ett annat exempel är den speciella granskning av styr- 
och ledningssystemen inom äldreomsorgen som pågår (våren 2003). Anled-
ningen till att den här sortens granskare anlitas är att förvaltningarna inte har 
kapacitet att genomföra dem själv, säger en chefstjänsteman. En annan 
anledning är att områdeskompetens saknas, säger en annan. Numer ingår det 
ett krav på utvärdering när projekt startas och det är då vanligt att någon 
extern granskare anlitas för detta ändamål. Huruvida granskningar av särskilda 
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projekt används eller har någon effekt, kan inte bedömas utifrån intervjuerna. 
Däremot förefaller det som om de granskningar som handlar om vattnet och 
äldreomsorgen förutsätts ligga till grund för åtgärder. 

Auktoriserade revisorer är en annan granskningsgrupp. De sköter revi-
sionen av kommunens bolag tillsammans med lekmannarevisorer och i 
enlighet med bolagslagar samt ser till att ekonomin är sund och intakt. 
Innebörden i intervjuutsagorna tolkas som att de här granskningarna är viktiga 
men oproblematiska. De ger trovärdighet åt de kommunala bolagens existens 
och garanterar sund ekonomi. 

Sist, men inte minst, talar en handfull av kommunens informanter om 
allmänheten som granskare. Ibland i form av tillfälliga grupper i enskilda 
sakfrågor, ibland i form av arrangerade möten med speciella grupper, och 
ibland i form av enskilda medborgare. Gemensamt för den här typen av 
granskning är att den inte är kontinuerlig, utan utgår ifrån en specifik fråga. 
Grupper och personer begär i dessa fall ut offentliga handlingar i ärendet, som 
både kan bilda underlag i kritik men också granskas utifrån ett procedur-
perspektiv. Med det avses att handläggningen i en specifik fråga granskas och 
kan därefter kritiseras. En av de intervjuade menar att allmänhetens engage-
mang har lett till att ärenden nu hanteras på ett annat sätt. Vanligen träffar 
tjänstemän och emellanåt politiker dessa grupper direkt för att dryfta den 
aktuella frågan på plats. Det kan handla om en föräldragrupp på en specifik 
skola, det kan handla om en planerad väg som berör en viss grupp och så 
vidare. 

Även om de intervjuade inte nämner dessa granskningar i någon större 
utsträckning, så finns det ändå tecken som tyder på att de sistnämnda har 
påverkat handläggningsprocesser. När det gäller de auktoriserade gransk-
ningarna så tas de för givna och uppfattas legitimera själva bolagsformen inom 
kommunen. 

Informanterna om granskningar och demokrati  

Är granskningar viktiga för den lokala demokratin, och på vilket sätt i så fall? 
Enligt större delen av informanterna är granskningar absolut centrala för att 
en demokrati ska fungera. Det är framför allt medborgarnas rätt att veta vad 
som händer med deras skattepengar som lyfts fram i intervjusvaren. Men även 
möjligheten att ställa ansvariga till svars utifrån den information som erhålls i 
granskningar understryks av flera av de intervjuade. Någon större oro för 
oegentligheter verkar inte finnas bland de intervjuade i Stora Norra, varken 
granskare eller granskade. Kanske beror det på att det varit så få ”affärer” som 
uppdagats under årens lopp. Det är därför inte förvånande att något sådant 
argument för granskningens betydelse för demokrati inte kommer fram i 
intervjuerna.  
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Sammanfattande diskussion 

I det här avsnittet sammanfattas och diskuteras det som framkommit ovan i 
termer av granskningarnas funktioner samt deras betydelse för den lokala 
policyn och demokratin. 

Granskningarnas funktioner 
De granskningar av Stora Norra som omtalas i intervjuerna ger prov på viss 
variation i fråga om syften, genomförande och användning/effekter. Motiv 
och syften såsom kontroll, förändring, upplysning, debatt samt att sörja för att 
kommunmedborgarna får information och kunskap om hur verksamheterna i 
kommunen bedrivs och hur den politiska processen sköts, finns rikligt 
representerade. Det syfte som avviker från de syften som brukar räknas upp i 
gängse litteratur är vinstsyftet (i ekonomisk bemärkelse). Det är endast 
pressens granskningar det gäller. Det syftet ger emellertid en något annan 
inriktning åt dessa granskningar, med en slagsida mot det som är säljbart, det 
vill säga nyheter. En nyhet är det som avviker från det normala och i Stora 
Norra tycks både de granskade och reportrarna själva vara eniga om att det 
oftast är negativa nyheter. Med tanke på att den dominerande tidningen är i 
politisk opposition är det fullt möjligt att de granskningar som genomförs av 
dess journalister med rätta ses som del i en politisk debatt. De ideella 
gruppernas granskningar uppfattas som särintressen. Endast en av de inter-
vjuade har dock talat om dem som mindre legitima av den anledningen. Hur 
särintressen och minoriteter ska hanteras inom ett demokratiskt styrelseskick 
är en klassisk demokratifråga. I Stora Norra har tidigare missnöje med hur 
vissa politiska beslut kommit till stånd tydligen lett till att de kommuncentrala 
företrädarna numer har en mer direkt dialog med dem som kommer att 
beröras av framtida beslut. 

Genomförandet av granskningar varierar beroende på granskare och delvis 
också på granskningsobjekt. Den kommunala revisionen och de statliga 
granskningarna blir alltmer omfattande, systematiska och regelbundet åter-
kommande. Inriktningen har också förskjutits mot att omfatta hela verksam-
heten, det vill säga både förutsättningar för och genomförandet av tjänsterna 
riktade direkt till invånarna. De kommunala revisionerna bedöms ha högre 
relevans för politiker och tjänstemän än de statliga, som upplevs vara alltför 
distanserade. När det gäller den sociala sektorn anses de statliga gransk-
ningarna dessutom påfallande ofta vara orättvisa i jämförelse med de villkor 
staten ger kommunen för att genomföra verksamheten. Det leder givetvis till 
problem i fråga om åtgärder. Mitt intryck är att de kommunala revisorernas 
påpekanden och förslag till förändringar tas ad notam. De statliga påpekan-
dena eller till och med föreläggandena, förhåller man sig mer avvaktande till. I 
många fall har de olika nämnderna och förvaltningarna också gott jämförelse-
material i den information som de själva har skaffat genom den interna 
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kvalitetskontroll som byggts upp inom kommunförvaltningen. Pressens 
granskningar inriktas mot de stora politikområdena och verkar genomföras 
under allt sämre förutsättningar. Det innebär inte nödvändigtvis att de blir 
sämre. Det handlar snarare om att de blir färre, grundare och att kommunens 
geografiska ytterområden inte bevakas. Flera av informanterna, inklusive 
journalisterna, talar också om mer refererande journalistik, till skillnad från 
granskande journalistik. 

Det man kan sluta sig till av den insamlade informationen är att den 
kommunala revisionen framför allt fungerar som en återkoppling till 
beslutsfattarna; den har en rationell återförande funktion. Den har i hög grad 
även funktioner såsom kontrollerande och ansvarsutkrävande. Formaliserat 
lärande ingår också i de kommunala revisorernas åtaganden, vilket innebär att 
revisionen har en lärande funktion, åtminstone när det gäller nämndsleda-
möter. Pressgranskningarnas mest framträdande funktion synes vara att 
stimulera till offentlig debatt och genom kritisk granskning ge medborgarna 
kunskap om olika sakfrågor som berör dem. De statliga granskningsinsatserna 
har huvudsakligen en kontrollerande och ansvarsutkrävande funktion, men i 
ett nationellt perspektiv. Det handlar om att kontrollera att kommunerna 
fullföljer de åtaganden som de är ålagda enligt gällande lagar. Det handlar 
också om att ställa kommunala beslutsfattare till svars, genom att kräva 
åtgärder där det brister, i hur verksamheterna genomförs. Eftersom både 
kommunal revision och statlig granskning är ständigt återkommande, finns 
även inslag av utveckling och förbättring, då varje granskningscykel svårligen 
kan ses som ett avslutat kapitel. Staten som granskningsaktör verkar också ha 
flera och täta kontakt med Stora Norra, vilket kan påverka på olika sätt 
beroende på vilken typ utav granskning som det gäller. Med tanke på den 
autonomi som uppvisas i intervjuerna med kommunföreträdarna när det gäller 
vissa ålägganden som staten givit kommunen, drar jag också slutsatsen att 
dessa granskningar har en lärande funktion. Men det handlar inte bara om 
lärande av det som förväntas. I Stora Norra har man också lärt sig att använda 
sin egen information för att värdera de statliga granskningarnas validitet, och 
förhåller sig därefter. 

Betydelse för kommunal policy 
När det gäller granskningarnas betydelse för den kommunala policyn, så visar 
intervjumaterialet att det är ovanligt med några större förändringar av 
inriktningen. Det är med andra ord ovanligt att politikerna ändrar kurs på 
grund av någon granskning. Det undantag som syns i den här studien är ett 
eller ett par fall av pressgranskningar, då politikerna har ändrat inställning 
eftersom pressens bevakning har gjort att opinion skapats mot vissa förslag. 
Dessa förslag har då inte genomdrivits. Den kommunala revisionen och 
statliga granskningar har emellertid påverkat den kommunala policyn när det 
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gäller kommunens interna kontroll- och uppföljningssystem. Ett tämligen 
utarbetat system för kvalitetsredovisning har utvecklats, liksom skärpta rutiner 
för formulerande och uppföljning av specifika mål i de olika nämnderna. 
Även om klara kursändringar i policy är ovanligt så sker ändå förändringar. 
Det är de små stegens väg till förändring som tycks gälla. Och denna princip 
framträder även på servicenivå, enligt intervjuutsagorna. Undan för undan 
ändras regler och rutiner för hur den servicenära verksamheten genomförs, 
när granskningarna uppmärksammat problem eller missförhållanden. 

Stora Norras fördelning av makt och ansvar liknar både den politiska 
modellen och den professionella modellen. I och med att Stora Norra har 
behållit flertalet verksamheter helt inom kommunorganisation, är möjligheten 
till kontroll i genomförandet också större än om privata företag genomför 
verksamheterna. Den kommunala kontrollen är då begränsad och det är i 
stället auktoriserade revisorer plus lekmannarevisorer som står för den 
huvudsakliga granskningen. De kommunala bolagen är ett sådant exempel. 

Den decentralisering av ansvar och resurser som har gjorts inom ramen för 
den kommunala organisationen, till exempel till rektorsområden, leder genom 
den utökade interna kvalitetsgranskningen till en centralisering av kontroll 
inom kommunen. En likartad förändring i styrning och kontroll har skett 
inom både skolområdet och det sociala området när det gäller relationen 
mellan stat och kommuner. Genom ökade krav på kommunerna att stärka 
revision, internkontroll generellt och internkontroll specifikt inom vissa 
sektorer, har staten återtagit något av den kontroll som förlorades med den 
tidigare decentraliseringen. En sådan centralisering äger nu rum i Stora Norra. 
Förändringarna indikerades redan tidigt av staten genom begreppsföränd-
ringen i styrningsterminologin; från målstyrning till nuvarande mål- och 
resultatstyrning. 

Genom att den kommunala revisionen genomför årlig granskning av 
samtliga politikområden samt att kommunen har ett till synes väl utvecklat 
system för intern kvalitetskontroll, finns stora möjligheter att informera 
allmänheten och att hålla politikerna ansvariga. I det sammanhanget skulle 
media och pressen kunna fungera som informatör, men detta tycks ske i 
begränsad utsträckning. Någon regelbunden kontakt mellan reportrarna och 
revisorerna finns till exempel inte, enligt det som kan utläsas ifrån inter-
vjuerna. Inte heller tycks nämndsordförandena eller förvaltningstjänste-
männen ha regelbunden kontakt med journalister, där de försöker föra ut 
information om verksamheterna. 

Betydelse för den lokala demokratin 
Flera demokratiseringsprocesser förekommer i Stora Norra, förutom dem 
som bedrivs inom ramen för den representativa demokratin. I de diskussioner 
och dialoger som förs i dessa fora används olika sorters granskningar som 
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underlag för synpunkter (oklart exakt vilka). I så motto kan samtliga gransk-
ningsformer fungera som underlag för diskussion, debatt och opinions-
bildning – det vill säga stödja demokrativärdet fri åsiktsbildning och dialog/ 
deltagande. Det är dessutom i sådana processer som medborgarna och 
beslutsfattarna lär sig de olika demokratiska spelregler och grundprinciper 
som gör sig gällande. Därmed kan man hävda att skolning i demokratifrågor 
är ett värde som understöds. Framför allt pressens arbete och presentations-
sätt verkar ha en opinionsbildande effekt. Andra demokratiaspekter som lyfts 
fram i intervjuerna är medborgarnas möjligheter att ställa ansvariga till svars 
genom den kontroll som granskningarna innebär. Den kommunala revisionen 
syns därvidlag inta något av en särställning, även om de statliga gransk-
ningarna också bidrar till att stärka värden som beslutsförverkligande och 
ansvarsutkrävande. Demokrativärden såsom likvärdighet och rättvisa, både 
nationell och inom kommunen, samt likhet inför lagen (likabehandling av 
individer i olika kommuner, rättsäkerhet) bevakas av de statliga gransknings-
instanserna. Vilken typ av demokratiska processer som understöds av de olika 
granskningarna som vi har studerat är emellertid oklart. Förmodligen är det så 
att det framför allt är avhängigt vad som i övrigt pågår i det lokalt kommunala 
sammanhanget.  

Lägger man samman alla granskningsaktiviteter till ett nät av granskningar 
som Stora Norra och andra kommuner är föremål för, kan emellertid andra 
frågor om demokrati ställas. Betyder frekvent och utbredd granskning där 
många granskningsaktörer deltar att det finns ett stort mått av misstro mot 
hur politiker och tjänstemän sköter sina uppdrag och åligganden? Är det 
rentav så att mängden granskningar och det upprepade kravet på mer 
granskning i sig leder till ökad misstro? Vad betyder en utbredd misstro mellan 
både politiker, tjänstemän, intresseorganisationer och andra medborgare för 
demokratin och det kitt av förtroende som ett demokratiskt styrelseskick ändå 
bygger på? 
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8. GRANSKNING PÅ SOCIALTJÄNSTOMRÅDET 

Policyområdets kännetecken 

Socialtjänsten är tillsammans med skolan ett av kommunernas kärnområden. 
Verksamheten inom denna sektor kan variera mellan olika kommuner i och 
med att man har relativt stor frihet att utforma den lokala organisationen. 
Inom denna sektor har man också utvecklat olika modeller för målstyrning 
och decentralisering. De svenska kommunerna uppvisar därmed en stor 
variation när det gäller till exempel nyttjandet av privata entreprenörer, vilket 
kan ses som ett tecken på att denna sektor inrymmer en spännvidd av olika 
politiskt och ekonomiskt betingade organisations- och styrformer. Denna 
frihet att utforma den lokala organisationen innebär inte att man är lika fri att 
välja arbetsuppgifter och arbetsmetoder. En stor del av verksamheten regleras 
av lagstiftning, och staten, främst via länsstyrelserna och Socialstyrelsen, har 
ett tillsynsansvar som är relativt långtgående. Socialtjänstens organisations- 
och styrformer avspeglar arbetsuppgifternas komplexa karaktär och det 
faktum att man i hög grad samverkar med en rad andra myndigheter och 
organisationer. Denna komplexitet indikerar behovet av en relativt omfattande 
granskning av kommunala revisorer. Mer eller mindre dagligen förekommer 
också socialtjänsten i media, och det rör sig då om allt från att en enskild 
individ upplever sig ha blivit dåligt bemött eller orättvist behandlad av social-
tjänstemän, till återkommande svårigheter för många av landets socialnämnder 
att få ekonomin att gå ihop. Utöver den statliga tillsynen, den kommunala 
revision och medias intresse för socialtjänsten finns på detta område även 
intresseorganisationer som bevakar sina intressen på olika sätt. 

Socialtjänstens verksamhetsområden betecknas vanligen i termer av 
”omsorg”: omsorg om personer med funktionshinder, omsorg om äldre samt 
individ- och familjeomsorg (förkortas vanligen IFO). Det sistnämnda området 
delas vanligen in i fyra delområden: barn och familj, ekonomiskt bistånd, 
vuxna missbrukare samt familjerätt. Den lagstiftning som styr både verksam-
heterna som sådana och tillsynen av den är främst socialtjänstlagen (SoL), 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om 
särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) samt lagen om vård av miss-
brukare i vissa fall (LVM). Dessutom regleras själva arbetssättet i bl.a. 
förvaltningslagen (FL), sekretesslagen (SekrL), föräldrabalken (FB) och i lagen 
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. 

Granskningsverksamheter 

Socialtjänstområdet granskas utifrån två grundläggande angreppssätt. Dels 
sker en omfattande granskning som styrs av formella krav, dels en granskning 
som sker ”spontant” och som inte lutar sig mot något specifikt regelsystem. 
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På socialtjänstområdet svarar den första varianten mot den interna granskning 
som den kommunala revisionen ägnar sig åt, samt den statliga tillsyn som i för 
första hand länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har som 
uppdrag. De två förstnämnda har ett specifikt ansvar för sociala frågor, medan 
Arbetsmiljöverket i princip har samma uppdrag oavsett förvaltningsområde. 
Den andra, ”spontana” varianten är den granskning som media och intresse-
organisationer utför. Medias granskning styrs mer allmänt av dess uppdrag 
som ”den tredje statsmakten” och definieras i princip inte av någon annan än 
media i sig själv. Intresseorganisationer (t.ex. på handikappområdet) är 
medlemsorganisationer vars granskning ytterst kan ses som ett uppdrag som 
deras medlemmar givit. På senare år kan man iaktta en tydlig trend i att man 
mer eller mindre aktivt införlivar brukarorganisationer i utvecklingsarbeten av 
olika slag inom socialtjänstområdet. Dessa organisationer har alltså fått en 
tydligare roll i utformningen av de olika målformuleringar som styr verk-
samheterna inom det sociala området jämfört med vad de hade tidigare. 
Samtidigt kan detta skapa ett dilemma när det gäller att upprätthålla det 
oberoende som varit ett signum för olika brukarorganisationer. Man kan 
möjligen säga att dessa organisationer via att de erhåller stöd och att de skrivs 
in som parter i olika skeden av planeringsprocessen, också blivit en del av 
socialtjänstens verksamhet, och att det därmed kan bli något svårare att hävda 
sig som oberoende granskare av verksamheten. 

I fortsättningen av detta avsnitt behandlas först de två aktörer som har det 
mest formaliserade uppdraget att granska socialtjänstens verksamheter. Det är 
den kommunala revisionen och den statliga tillsynen som finns tydligast 
dokumenterad av all granskning som sker på socialtjänstområdet. När det 
gäller medias granskning och intresseorganisationerna krävs mer omfattande 
undersökningar (genomgång av tidningsarkiv och av organisationernas 
protokoll) än vad som varit möjligt inom ramen för denna studie. Icke desto 
mindre får vi en bild av dessa två aktörers roll i de intervjuer som genomförts. 
Efter presentationen av de två formella aktörernas granskningsverksamhet 
presenteras delar av intervjumaterialet som berör dessa, följt av en översiktlig 
analys av de kommentarer intervjupersonerna i de fyra kommunerna har om 
media och intresseorganisationer. 

Staten 
Socialstyrelsen är tillsammans med länsstyrelserna centrala tillsynsmyndigheter 
för socialtjänsten. Socialstyrelsen har det huvudsakliga ansvaret för nationella 
insatser, och tillsynsansvaret är övergripande och till största delen inriktat mot 
kunskapsförmedling och utvecklingsarbete. Det är alltså inte oväntat att 
Socialstyrelsen upplevs som en mer perifer granskare på kommunal nivå än 
vad t.ex. länsstyrelsen gör. I intervjuerna finns exempel på de som uttrycker 
förundran över vad Socialstyrelsen egentligen gör i förhållande till sitt 
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granskningsuppdrag – ”var tusan finns deras synpunkter över verk-
samheterna?” – och det finns även de som tycker att Socialstyrelsen delvis 
tillsammans med andra statliga organ har blivit petiga och genererar mycket 
arbete, bland annat då det gäller att leverera underlag till den nationella 
statistikproduktionen. 

Länsstyrelserna har ett tillsynsansvar i relation till det egna länets 
kommuner och enligt socialtjänstlagen skall deras tillsyn bland annat inriktas 
på att följa socialnämndernas tillämpning av lagen. Länsstyrelserna har rätt att 
inspektera all verksamhet som står under deras tillsyn och ta del av handlingar 
samt inhämta uppgifter som behövs för tillsynen. 

Länsstyrelsernas tillsynsarbete kan delas upp i dels verksamhetstillsyn, som 
innebär att tillsynen ”riktar sig till hela, eller del av, socialtjänsten i kommunen 
eller hos annan huvudman och som inte avser enskilds personliga förhåll-
anden” (Social tillsyn 2002, bilaga 2), dels individtillsyn som innebär ”tillsyn av 
handläggning och/eller verkställighet av enskilt ärende. Enskilda ärenden har 
oftast sin grund i ett klagomål från den enskilde brukaren/klienten” (Social 
tillsyn 2002, bilaga 2). Båda dessa typer av tillsynsärenden ökade mellan 2001 
och 2002.  

Verksamhetstillsynens ökning (2 150 ärenden under 2001) tillskrivs att läns-
styrelserna registrerar och rapporterar på ett annorlunda sätt än tidigare. 
Antalet tillsyner som visat på brister förefaller ha varit relativt konstant inom 
denna typ av tillsyn. Å andra sidan verkar individtillsynen både ha ökat i antal 
(till 2 126 ärenden 2001), och att en väsentligt större andel av ärendena har 
resulterat i kritik (från 35 % till 52 % mellan åren 2001 och 2002).  

Kritiken som framkommer i länsstyrelsernas tillsynsarbete under 2002 
handlar om (Social tillsyn 2002): 
 
a. Bristande handläggning vilket innefattar underlåtenhet att utreda, rättsosäkerhet, 
långa handläggningstider, bristande dokumentation, bristande uppföljning av beslut, 
och beslut som kommit till efter förhandling mellan enskild och handläggare. 
 
b. Brister i insatserna innefattande brist på bostäder med adekvat service, brist på 
familjehem/kontaktpersoner, brister i det sociala innehållet i hemtjänsten och 
”slentrianmässig” missbrukarvård. 
 
c. Brister i bemötande, dvs. kränkande behandling, obesvarade brev, långa 
väntetider, brister i information, bristande självbestämmande. 
 
d. Övrigt, är en kategori som innefattar en mängd olika faktorer: 2 500 ej verkställda 
beslut (under 2001), bristande planering av bostäder främst för funktionshindrade, 
brister i kvalitetsarbetet, brister i arbetsledning och personalplanering, samt brister 
vid enskilda (tillståndspliktiga) verksamheter i form av kompetensbrister, brister i 
administrativa rutiner, avsaknad av individuella planer och bristande kvalitetsarbete. 
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Utöver dessa områden har tillsynen också uppmärksammat arbetet med (och i 
vissa avseenden brister i) att uppfylla kraven att se till barnets bästa i 
utredningar som rör barn, och kraven att utarbeta handlingsplaner och 
strategier för arbetet med våldsutsatta kvinnor. 

En del mer specifik information om länsstyrelsernas tillsyn i förhållande till 
kommunerna i respektive län (varav fyra alltså ingår i studien) kan utläsas från 
respektive länsstyrelses hemsida. I analogi med de benämningar vi valt för 
kommunerna kallar vi här länen för Norra länet respektive Södra länet.  

I Norra länet finns en särskild arbetsgrupp benämnd Social tillsyn som 
arbetar med ”tillsyn, uppföljning och utvärdering av kommunernas socialtjänst 
och verksamhet för funktionshindrade i [länets] kommuner”. Social tillsyn ska 
medverka till att kommunerna lever upp till gällande lagar och bestämmelser. 
En annan viktig uppgift är att ”ge råd och stöd till kommuner och allmänhet 
om olika lagars innebörd och praxis”. Verksamhetstillsynen rapporteras syste-
matiskt och är ofta, men inte alltid, kommunövergripande, dvs. man 
genomför granskningar av flera eller alla kommuner inom länet i något 
avseende. De senaste rapporterna man utgivit i Norra länet handlar om: 
 

- Redovisning av ej verkställda domar och beslut enligt SoL och LSS i 
länet. 

- En av de större kommunernas insatser för psykiskt funktionshindrade 
personer. 

- Kommunernas planering för psykiskt funktionshindrade personer. 
Omvandling av särskilda boendeformer. 

- Verksamhetstillsyn gällande inkomstprövning av rätten till äldre- och 
handikappomsorg i länet. 

 
I Södra länet skriver man på sin hemsida att ”länsstyrelsens sociala program 
svarar för tillsyn och uppföljning av insatser inom socialtjänsten och alkohol-
lagens tillämpning”. Arbetet består främst i att kontrollera att kommuner och 
privata vårdgivare i länet följer lagstiftning och gällande bestämmelser. 
Enskilda personer kan vända sig hit om man är missnöjd med hur ärenden 
handlagts eller om de i övrigt har frågor rörande socialtjänsten. Tillsynen 
omfattar också verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Ett urval av de senaste rapporterna från Södra länets verksamhetstillsyn 
handlar om: 
 

- Insatser för personer med psykiska funktionshinder (finns både för 
enskilda kommuner och en rapport som är länsövergripande). 

- Tvångsomhändertaganden av barn och unga i länet (årsvisa rapporter). 
- Klagomålshantering inom individ- och familjeomsorgen i länet. 
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- Granskning av socialtjänstens handläggning av barnaärenden. 
- Social behovs- och resursinventering i länet. 
- Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen.  

 
Möjligen kan man ana en skillnad mellan Norra och Södra länet via dessa 
rapportrubriker, nämligen att individ- och familjeomsorgen lyser med sin 
frånvaro i Norra länet, medan ca hälften av rapporterna i Södra länet berör 
detta delområde inom socialtjänsten. Vi vet inte om detta är en tillfällighet 
eller om det avspeglar en möjlighet att verksamhetstillsynens inriktning är 
relativt oreglerad och därmed öppen för lokala beslut och beslutsfattare.  

Den kommunala revisionen 
De kommunala revisorernas ansvar behandlas på annat ställe i denna rapport. 
Värt att betona när det gäller socialtjänstområdet är att detta område inne-
håller en relativt omfattande andel myndighetsutövning, och denna är undan-
tagen från revisorernas granskningsuppdrag. Som framgår av de revisions-
rapporter som presenteras här nedan handlar den kommunala revisionen på 
socialtjänstområdet framförallt om att pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Samtidigt ger 
begreppet ”ändamålsenlighet” en möjlighet att granska om verksamheten 
svarar mot de behov som finns i samhället så som detta behov definieras i 
socialnämndens målformuleringar. Uppdraget kan alltså bli tämligen om-
fattande, i synnerhet om man menar allvar med att t.ex. som fallet är i en av de 
granskningsrapporter som ingår i materialet, värdera vårdmiljön i förhållande 
till demenssjukas behov. 

Sammantaget ger revisionsrapporterna en bild av den kommunala 
revisionen på socialtjänstområdet. Vad är det då som granskats? I Stora Södra 
(13 rapporter 1995-2002) förefaller det vara äldreomsorgen som tilldragit sig 
det största intresset. Inom detta område har t.ex. följande granskats: 
 

- Vård och omsorg av demenshandikappade: hur vården är organiserad, 
personalens kompetens, vårdmiljön relativt demenssjukas behov, 
behovstillfredsställelse, såväl medicinska som omvårdnadsbehov. Även hur 
anhöriga ”upplever” verksamheten har ingått i uppdraget. 

- Hantering av de äldres egna medel vid äldreboende. Uppföljning av tidigare 
granskning. 

- Taxor för äldreboende och hemtjänst. Granskningen syftar till att ge en 
överblick av den taxekonstruktion som tillämpas i kommunen med avseende 
på äldreboende. Vidare granskas om, och på vilket sätt, effekter för den 
enskilde av denna taxekonstruktion har utvärderats av kommunen. 

- Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen. 
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I kommunen syns konsekvenserna av Ädelreformen i början av 1990-talet 
tydligt. Ädelreformen innebar inte bara att de svenska kommunerna tog över 
mer än 30 000 vårdplatser. Den innebar även att den kommunala äldre-
omsorgen fick delvis andra, mer vårdinriktade arbetsuppgifter, med åtföljande 
rekryterings- och utbildningsbehov. Revisionsrapporterna i Stora Södra tar, 
delvis som en följd av detta, upp sådant som gränsdragning och samordning 
mellan sjukvård, primärvård och kommunernas äldreomsorg, och man har 
även granskat den verksamhet som bedrivs vid en servicecentral och särskilt 
tittat på internkontrollen där.  

Även psykiatrireformen på 1990-talet har fått ett genomslag i den 
kommunala revisionen. Psykiatrireformen genomfördes i form av projekt och 
fick varierande utformning i olika delar av landet (Markström, 2003). En av 
revisionsrapporterna i Stora Södra granskar verksamheten med personer med 
psykiskt funktionshinder. I detta ingår: kartläggning och inventering av mål-
gruppen, uppsökande verksamhet, hur behovet av olika boendeformer till-
godoses, sysselsättningsbehovet, samt omfattning och hantering av medicinskt 
färdigbehandlade patienter inom psykiatrivården. 

En tredje nationell reform, vid sidan av äldre- och psykiatriområdena, som 
genomfördes under 1990-talet skedde på handikappområdet med bl.a. stärkta 
rättigheter för olika grupper av funktionshindrade (Lindqvist, 2004). Många 
kommuner har med anledning av ny lagstiftning också satsat mer på 
specialiserade funktioner med inriktning mot dessa målgrupper. I Stora Södra 
finns exempel på en revisionsrapport även på detta område. I detta fall har 
man granskat handläggnings- och uppföljningsrutinernas säkerhet och tillför-
litlighet och om internkontrollen varit tillräcklig. 

Inom individ- och familjeomsorgen är det försörjningsstödet och placering 
av barn och unga vid institutioner som tilldragit sig granskningsintresset. 
Antalet bidragshushåll (försörjningsstöd eller motsvarande) ökade med 36 
procent i Stora Södra under 1990-talet. Jämfört med riket var detta en hög 
siffra (riket=13 procent), och jämfört med Stora Norra var det en mycket hög 
siffra, mycket beroende på att Stora Norra gick emot den nationella trenden 
och minskade antalet bidragshushåll med 16 procent (Edholm & Nygren, 
2004). Det finns analyser som visar att organisationsfaktorn kan ha en påtaglig 
betydelse för kommunens kostnader för försörjningsstöd, och det förefaller 
rimligt att anta att en del av de granskningar som skett på detta område är 
föranledda av denna vetskap (Byberg, 1998). 

När det gäller institutionsplaceringar finns också starka ekonomiska incita-
ment för granskningar. En till synes marginell ökning av antalet unga miss-
brukare som placeras vid institution ger snabbt miljonkostnader. I Stora 
Södras fall har man valt att kartlägga verksamhetens omfattning och de mål 
och styrmedel som finns för verksamheten, samt granska rutiner vid placering 
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av barn- och ungdomar i vård utanför egna hemmet och rutiner för upp-
följning av insatserna. 

I Stora Norra förekommer liknande granskningar på vissa områden i de åtta 
revisionsrapporterna från 1995 och framåt. På likartat sätt som i Stora Södra 
har handikappomsorgen granskats med avseende på ledning, styrning, 
ekonomi, planer, riktlinjer etc., samt uppföljning och rapportering för att 
säkerställa att beslut verkställs, riktlinjer följs och mål nås. Man har även 
behandlat frågan om rapporterat resultat och måluppfyllelse påverkat till 
förnyelse av ledning och styrning av verksamheten.  

Stora Norra har i likhet med Stora Södra revisionsrapporter som behandlar 
samverkan mellan kommunen och andra parter (läs landstinget). Frågan som 
behandlas är om huvudmännen har en effektiv och ändamålsenlig 
organisation för samverkan. Detta gäller i första hand de verksamheter som 
riktas mot fysiskt respektive psykiskt funktionshindrade. 

Övriga revisionsrapporter i Stora Norra är, kan man säga, nämndsöver-
gripande, dvs. de tar upp nämnden som helhet och då i två avseenden: intern-
kontrollens funktion och då särskilt den administrativa kontrollen, samt från 
år 2000 årligen återkommande revisioner av nämndens ansvarsutövande (dvs. 
hur socialnämnden styr, följer upp och kontrollerar verksamheten). 

Lilla Södra (sex revisionsrapporter) har en något annorlunda nämnds-
organisation än de två hittills nämnda. Man har (haft) en särskild individ- och 
familjeomsorgsnämnd och en vård- och omsorgsnämnd. I huvudsak är 
revisionen här inriktad på antingen övergripande granskning av nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, eller på mer specifika och ibland mycket 
små verksamheter eller frågor. Inom individ- och familjeomsorgen har man 
sökt värdera om olika handläggare gör likartade bedömningar (något som 
forskningen inom området sedan länge visat många exempel på att de inte 
gör, se t.ex. Salonen et al. 1990). Man har vidare ett par rapporter som särskilt 
behandlar hur personalen vid gruppboenden uppfattat nämndens styrning och 
ledning, samt i vilken omfattning personalen är delaktig i de olika verksam-
hetsprocesserna.  

Granskningen i Lilla Norra (fem revisionsrapporter) innebär i likhet med i 
Stora Norra en årlig granskning av socialnämndens ansvarsutövande. I Lilla 
Norra har revisorerna dessutom granskat budgetprocessen i socialnämnden i 
syfte att kartlägga nämndens budgetprocesser utifrån fullmäktiges direktiv och 
nämndens interna budget- och planeringsarbete. I detta ingick även att 
bedöma framtagna budgetunderlag, budgetarbetets organisation samt 
budgetens användning som styrinstrument. Denna ekonomiska inriktning syns 
även i granskningen av äldreomsorgen där man genomfört granskning av 
avgifter och avsett att ge en överblick över den taxekonstruktion som 
tillämpas, följa taxetillämpningen ur ett individperspektiv och belysa 
kontrollen av avgiftsuppbörden. 
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Lilla Norra har utöver detta genomfört revision av handläggningen av 
socialbidrag ur internkontrollsynpukt. Lilla Norra är den enda av de fyra 
undersökningskommunerna som uppvisar en granskningsrapport som mer 
liknar det som görs på länsnivå. Här har man nämligen låtit nyckeltal för 
kommunens äldreomsorg bli föremål för jämförelse med andra kommuner. 
Kanhända har detta att göra med återkommande problem med att få 
ekonomin att gå ihop inom detta verksamhetsområde. 

Sammantaget betonas i samtliga fyra kommuner granskningens uppgift att 
följa upp de kontrollsystem som finns under nämndernas domäner och den 
dokumentation som produceras. I andra hand verkar revisorerna ha 
uppdragits att granska om verksamheten bedrivs inom ramen för en adekvat 
organisation. 

Det finns skillnader mellan kommunerna: Stora Södra förefaller ha ett 
”bredare” angreppssätt på den kommunala revisionen inom socialtjänst-
området. De har reviderat behovens ”omfattning” och frågor om personal 
och deras kompetens medan de övriga tre kommunerna inte gjort detta. Ett 
annat intryck är att de två kommunerna i norr har en revisionstradition som i 
högre grad omfattar nämnden som helhet, medan i söder sker granskningen 
av delsektorerna var för sig.  

Allmänt sett är verksamheterna för äldre- och funktionshindrade i högre 
grad föremål för revision än individ- och familjeomsorgen. En möjlighet finns 
att detta är en följd av att dessa områden var föremål för omfattande 
nationella reformer på 1990-talet som också inbegrep överföring av 
målgrupper från landstinget. En annan trolig anledning är det starka inslaget 
av myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen, något som alltså 
ligger utanför den kommunala revisionens domäner. Reformerna vad gäller 
insatser för äldre och funktionshindrade förändrade kraftigt de strukturella 
förutsättningarna för socialtjänstens verksamhet under 1990-talet, och med 
tanke på att kommunerna i många avseenden varit fria att själva hitta 
organisationsformer för detta ”nya” är det inte heller oväntat att man velat ha 
revisorernas kritiska öga på detta fält. 

Erfarenheter av granskningen 

Med tanke på det stora inslaget av extern och intern tillsyn och kontroll inom 
socialtjänstområdet är det knappast förvånande att det i intervjuerna fram-
kommer relativt många både goda och mindre goda erfarenheter av 
granskningen. I detta avsnitt behandlas dessa erfarenheter i förhållande till 
staten, den kommunala revisionen, media och intresseorganisationer. När det 
gäller övriga granskare, konsulter och externa utvärderare så finns i detta 
material mycket lite dokumenterat.  
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Erfarenheter av den statliga granskningen 
De erfarenheter som redovisas i intervjumaterialet rör främst de granskningar 
som Länsstyrelsen gör, men även Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket berörs 
i kommentarerna. 

Relationen till granskarna verkar vara delad i en positiv och en negativ del. 
På den positiva sidan faller intervjuutsagor som innefattar en uppskattning av 
granskarna. Ett exempel: 
 

… när det gäller om du tar socialsektorn … så tycker jag väl ändå den bild som 
jag har är att den granskningen är väldigt korrekt, professionell, och lite bussig. 
Ungefär som jag tycker den ska vara. 

 
Länsstyrelsen och Socialstyrelsen har en blandad roll, såtillvida att det inte 
enbart handlar om kontroll utan även stöd för att utveckla verksamheterna. 
 

Jag tror ju att inom vissa områden så är den här tillsynsmyndigheten också ett 
bollplank. Jag kan tänka mig att inom t.ex. handikappomsorgen och delvis inom 
familjeomsorgen så för man ibland en dialog med dem på Länsstyrelsen om hur 
man ska hantera en fråga. 
 

Naturligtvis spelar det faktum att det finns ett tydligt regelverk in när det gäller 
den statliga tillsynen av socialtjänsten. Lagstiftningen har, som ett kommunal-
råd uttrycker det, ”vassa tänder” och detta leder också till att det är inom 
denna sektor som ”den bästa granskningen sker”. 

Detta syns också i en kritik från vissa intervjupersoner som innebär att 
tillsynen fått ett starkare inslag av bestraffningsmöjligheter. En av social-
cheferna i undersökningen säger: 
 

… statens sätt att hantera rambudgeten är ju att man utökar tillsynen och 
reglerar det hårdare på andra sätt. Tillsätter fler som granskar och det blir inga 
mer pengar i kommunerna för det. Och så inför man ju bötesbelopp för allting 
i högre utsträckning… 

 
I intervjumaterialet ingår bl.a. intervjuer med länsstyrelsens socialkonsulenter. 
Deras granskningsroll har vidgats och framförallt har det skett en betydande 
satsning på äldreomsorgens område. I Norra länet får man ett nytillskott på 
två personer som ska arbeta enbart med äldreomsorg. De ska ägna sig åt 
”operativ tillsyn” och i direktiven markeras också att det ska vara en mer 
medborgarstyrd tillsyn. 

En av socialkonsulenterna kommenterar också den blandade roll man har 
med både rådgivande, vägledande och kontrollerande tillsyn som ett problem: 

 



 

 138

… har man talat om för någon hur de ska göra så går det inte så bra att komma 
sen och ge dem kritik för att de gjort fel. Man måste komma ihåg att säga 
samma sak. 
 

En annan fråga som berörs i intervjun med socialkonsulenten är gränsdrag-
ningen mot andra tillsynsorgan, främst Socialstyrelsen. Man samarbetar mellan 
länsstyrelse och Socialstyrelsen vad beträffar nationell och regional tillsyn. Det 
finns tecken på att det kan finnas en oklarhet i fråga om boskillnaden mellan 
dessa. En av socialkonsulenterna säger med anledning av detta: 

 
Genom att ständigt ligga i luven med varandra … det betonas ju alltid vikten av 
samarbete och det gör vi väl också, men visst kan det bli ett positionerande, det 
måste jag nog säga. 
 

I intervjumaterialet finns det gott om exempel på de kommunala besluts-
fattarnas mera negativa erfarenheter och kritiska synpunkter på den statliga 
granskningen. Ett tema som återkommer i flera intervjuutsagor är ifråga-
sättandet av granskarnas kunskap och kompetens. Arbetsmiljöverket pekas ut 
som exempel på detta problem: 

 
Vi tyckte deras yttrande var en blandning av vad personalen tyckte … alltså att 
man pratar med några personer och sen utifrån det skriver man se, såhär är det. 

 
När de ger sig in på organisation och arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö, 
så blir det genast oklarare och de har åsikter och synpunkter som man ibland 
kan fundera över var de kommer ifrån. 

 
De är dåliga på att argumentera varför de tycker som de tycker … Alltså den 
vetenskapliga substansen i åsikterna de har. De har mycket åsikter tycker jag. 
Och de är ofta inte vederlagda. 

 
Ett annat tema som framträder tydligt är erfarenheten av och kritiken mot de 
krav som ställs av den statliga granskningen. Någon upplever att kraven inte är 
legitima: 

 
De [Socialstyrelsen, förf. anm.] har ju väldigt mycket synpunkter på … hur vi 
organiserar saker och ting och det tycker jag inte ens är deras uppgift … Plus 
att de liksom har krav som inte ens finns stöd för i lagstiftningen. 
 

Kraven upplevs ibland orättvisa – olika för olika kommuner – och orimliga, 
t.ex. att man i Stora Norra förväntades ha sjuksköterskor dygnet runt på alla 
gruppboenden, eller krav på tillgänglighet till viss personal med kort varsel 
oavsett geografiska avstånd. Den intervjuade socialchefen menade att det sätt 
på vilket tillsynsmyndigheten tolkat hälso- och sjukvårdslagen inte tillämpades 
på samma sätt i Södra Sverige. En beslutsfattare från Lilla Norra understryker 
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att ”det är ju lite skillnad att sitta på Kungsholmen i Stockholm och tala om 
hur det ska vara att sitta ute i glesbygden”.  

I vissa fall anses kraven ”petiga” och onödigt detaljerade och alltför 
frekventa: 

 
Sen har vi väl ett gissningsvis tiotal uppföljningar som vi ska utföra varje 
månad där det är väldigt svårt att sovra om man är ålagd eller inte ålagd, men 
pågår gör de definitivt och det är SCB, det är Kommunförbundet, det är 
Socialstyrelsen, det är riksdagens olika departement, det är ja, det är name it! 
 

Sammantaget är erfarenheterna av den statliga granskningen en blandning av 
”mild uppskattning” och kritik mot felställda krav och bristande kompetens 
för vissa typer av granskningar. I vissa fall återkommer också upplevelsen av 
att befinna sig i en knipa mellan å ena sidan statlig tillsyn och å andra sidan 
kommunal resursbrist: 

 
För det hjälper ju inte att man slår knytnäven i magen på oss hela tiden. Jag 
upplever det att det är en oerhörd kontroll alltså. Man tror att man ska lösa det 
här genom kontroller när det är annat som behövs för att hantera det. Det är 
en av de saker som retar mig otroligt. För vad hjälper det att vi har 300 
kontrollörer när vi inte har personal på plats, som alltså inte har ekonomiska 
resurser. Så det är en enorm kontrollapparat, tycker jag. 

Erfarenheter av den kommunala revisionen  
I intervjuerna kommer det fram en del synpunkter på den kommunala 
revisionen och dess villkor på socialtjänstområdet. Ett mönster i svaren är att 
man berör revisionens kompetensområde. Som framgick av föregående 
avsnitt om den kommunala revisionen så varierar fokus i olika revisions-
rapporter väsentligt. Det är inte bara styr- och kontrollsystemen som granskas 
utan även behovstillfredsställelse och liknande. Revisorerna anses kunniga på 
det förra området men det finns kritik mot att de ger sig in i alltför 
verksamhetsnära granskningar. En av socialcheferna säger som exempel på 
detta: 
 

Den kommunala granskningen är den mest okunniga när det gäller 
verksamhetens innehåll. Och därmed egentligen den mest olämpliga. Det de är 
duktiga på tycker det är lite grann det här med om de tittar på styr- och 
ledningssystem och om de tittar på hur ekonomin är upplagd … Men när de 
ger sig in i verksamheten, det har man inte mycket hjälp med tycker jag. Tycker 
de är oprofessionella. 

 
Ett annat tema som kommer fram när det gäller den kommunala revisionen 
rör de effekter som granskningen ger. En av beslutsfattarna ger exempel på att 
en revisionsrapport använts aktivt i uppföljning. Det gäller, som han säger, att 
hålla det levande och att ställa frågor till personalen om hur långt förändringar 
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av olika slag kommit. Man ser också ofta positivt på möjligheten att nyttja 
revisionen för att granska nya inslag i verksamheten för att få hjälp att se om 
man har dimensionerat rätt vad gäller personal och andra resurser. 

Vidare anger man exempel på att återföringen av positiva gransknings-
rapporter kan vara till hjälp: 
 

… hur vi hanterar våra LSS-frågor. Där vi upplevde att vi fick jättefin kritik. 
Och jag menar , det ska nu ut till dem som jobbar med LSS-frågorna … för 
dem är det ett kvitto på att de gör ett bra jobb, och då tycker jag ju att…., då 
ska det ut! 
 

Granskningarna är således användbara för olika syften för de kommunala 
beslutsfattarna. En ytterligare sådan effekt är att man talar om förändrade 
rutiner till följd av revisionen. Ett exempel ges av att en av de medicinskt 
ansvariga sjuksköterskorna har fått ”skriva 2000 sidor rutiner”, som en följd 
av revisionen, något som kanske inte ska tolkas som en entydigt positiv 
erfarenhet. 

De intervjuade revisorerna i undersökningen tillmäter sig själva en ”positiv” 
roll för nämnderna (underligt vore väl annars). Man tycker att man ibland 
också kan markera när verksamheter fungerar bra och att man via sin rapport 
kan medverka till att goda exempel sprids till andra delar av verksamheten. 
Det finns även exempel på att man tycker att det ibland är svårt att ”komma 
in” och få plats på nämndernas sammanträden för att rapportera. Man tycker 
också ibland att man upptäckt förhållanden som egentligen ligger under den 
statliga tillsynen att uppmärksamma, och att reaktionen från såväl länsstyrelsen 
som Socialstyrelsen varit trög. 

Erfarenheter av medias granskning 
Media är i intervjumaterialet framförallt lokaltidningarna. De allra flesta 
kommentarerna om media handlar om missnöje med medias sätt att bevaka 
socialtjänstområdet. Undantaget är en av de intervjuade kommunala 
revisorerna som pekar på vikten av att media finns som maktfaktor: 
 

… det är viktigt att hålla ögonen på oss … Makt korrumperar. Och då är det 
viktigt att det finns motkrafter om man ska försöka vara någorlunda objektiv. 

 
I övrigt har man erfarenheter av att bli missförstådd eller att det man sagt 
blivit förvanskat: 
 

… ibland känner man faktiskt inte igen det man själv har sagt. 
 
Det finns alltid lite positivt i allt som är negativt och det tog han ju aldrig fram. 
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Flera av de intervjuade gör sin egen analys av medias funktionssätt. De menar 
att det inte är granskningsintresset som styr primärt utan att man vill göra en 
läsvärd tidning. Ett kommunalråd uttrycker detta så här: 
 

… det handlar om att mor Anna 79 år mår illa på X-hemmet på grund av det 
och det och det. Och sedan fokuserar man just på mor Anna, men man kan 
släppa hela problematiken före och efter, så det blir så väldigt personcentrerat. 

 
En annan intervjuperson önskar att media kunde ägna sig mer åt jämförande 
journalistik, hellre än det han kallar ”sensationsreportagen”. Man efterfrågar 
kort sagt en mediagranskning som går på bredden istället för in på enskilda 
fall. Någon uttryckte att det vore ju mer intressant att få veta, ”ja, hur fungerar 
äldreomsorgen i Lilla Norra?”.  

När det gäller media kan man skönja en skillnad mellan stora och små 
kommuner. Man tycker i en av dessa att särskilt tidningarna har centraliserats 
och att de visar mindre intresse för småkommunerna. 
Erfarenheter av intresseorganisationerna 
Intresseorganisationer som dominerar på socialtjänstområdet förefaller vara 
handikapp- och pensionärsorganisationerna. Men det finns också exempel på 
att kommuner aktivt söker intryck från icke-organiserade brukargrupper t.ex. 
inom familjeomsorgen, där man ville veta mer om vilket bemötande 
hjälpsökande fått. 

I intervjuerna framkommer en del information om ”vad” dessa 
organisationer granskar: särskilt handikapporganisationerna pekas ut i två 
avseenden, dels kan de ”inspektera” miljöer utifrån deras funktion i 
förhållande till olika funktionshinder, dels har de koll på det ekonomiska stöd 
som kommunen ger till t.ex. föreningar, och bevakar att detta fördelas 
”rättvist”.  

Intervjuerna visar också, och som tidigare berörts i detta kapitel, att 
intresseorganisationerna är viktiga informationskanaler. Det handlar å ena 
sidan om att socialtjänsten kan nå ut med information via dessa organisa-
tioner. Å andra sidan framkommer det även hur viktigt det är för social-
tjänsten att få information via de kontakter man har med organisationerna. 
Här ligger förstås en viktig demokratiaspekt – de organiserade intressena 
(pensionärer, funktionshindrade) förefaller ha ganska effektiva kanaler att göra 
sina röster hörda. Det är alltså en påtaglig skillnad mellan de personer som är 
medlemmar i sådana organisationer och de som ”enbart” är t.ex. familje-
omsorgens klienter som vanligen är oorganiserade. 

Ett ökat inslag av brukarorganisationer anses positivt av de intervjuade, 
men en av socialcheferna pekar samtidigt på de krav detta kan leda till: 
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Jag upplever snarare att kritiken mot bristen på demokrati ökar ju mer de blir 
involverade … Och med ökad aktivitet ökar också förväntningarna och kraven 
på en organisation. 

 
Intresseorganisationerna är aktörer man kan utbyta information med, och 
samtidigt skapas förväntningar om förändringar som kan bli till ett påtagligt 
tryck på kommunala beslutsfattare, i synnerhet om media nyttjas som 
megafon för att påtala missförhållanden som inte blir åtgärdade. Intervju-
materialet innehåller för övrigt något exempel på hur relationen mellan 
socialtjänst och intresseorganisationer genererar effekter på verksamheten i 
termer av förändringar i ”summan av rutiner”, ett exempel: 
 

Det handlar alltså om boenderåd, gårdsråd som kommer fram till att göra om 
rutiner, förändra lokaler och köpa in biljardbord och ta bort biljardbord, de 
gamla har blivit för gamla, sätta in hörslingor eller vad det nu är för någonting. 

 
Man pekar vidare på betydelsen av pensionärsorganisationernas nationella 
nätverk, som bl.a. inneburit en enkät som gått att använda på lokal nivå, men 
som också möjliggör jämförelser. 

Sammantaget förefaller intresseorganisationerna erfaras som ett slags starkt 
nischade granskare. De kan med stor kraft driva små, smala frågor i sina 
medlemmars intresse, och de kan ibland ta media eller personliga kontakter till 
hjälp för detta. 
 

… det var en rullstol som gick sönder … vi hade inga pengar … Och då 
pratade jag med den som var ordförande då och då sa han: ´det är väl inget att 
prata om, det är bara att ställa dit den´ så det var ju inga problem … talar du 
med rätt person … visst går det att få saker gjorda snabbt om man bara säger 
till. 

Sammanfattande kommentarer 

Socialtjänstens verksamheter granskas i likhet med andra policyområden av 
samtliga de aktörer som är föremål för denna undersökning. I jämförelse med 
andra områden, har den statliga tillsynen ett mycket starkt inflytande på 
verksamheten, och då särskilt när det gäller länsstyrelsens granskning. Den 
uppdelning i verksamhetstillsyn och individtillsyn som länsstyrelsen gör när de 
betecknar sin granskningsverksamhet visar emellertid att det inte bara är 
frågan om att kontrollera att kommunerna gör det de är ålagda att göra enligt 
den lagstiftning som finns på socialtjänstområdet, utan att man även 
intresserar sig för om den verksamhet man bedriver är organiserad på ett 
adekvat sätt. Detta förstärks vidare av att den kommunala revisionen inte bara 
granskar styr- och kontrollsystemen i socialtjänsten, utan även ”mäter” hur 
organisationens mål och riktlinjer är förstådda och förankrade på olika nivåer i 
verksamheten. 



 

 143

Vilken betydelse har granskningen sammantaget på policy som rör social-
tjänstområdet? Ett tydligt intryck är att de direkta effekterna framförallt berör 
den administrativa nivån i organisationerna. Granskningarna påverkar de 
rutiner som finns och intervjumaterialet ger också tydliga exempel på att detta 
bidrar till att nya rutiner kodifieras både på ett mer detaljerat sätt och på fler 
områden än tidigare. Det finns också en kritik mot granskningarna i 
förhållande till denna påverkan på administrativa rutiner. De kommunala 
beslutsfattarna tycker att man tvingats skapa onödigt detaljerade rutiner och 
att fokus är för mycket på detaljnivå i granskningarna. Någon uttrycker en 
önskan om att hellre få granskat i stora drag hur t.ex. äldreomsorgen i 
kommunen ”fungerar”.  

Vid sidan av dessa direkta effekter finns också effekter på en mer generell 
och indirekt nivå. De politiska nämnderna får återkommande anledning att 
behandla frågor om de styr- och kontrollsystem som verksamheterna upp-
rättat. Detta riskerar att dra uppmärksamheten från policy kring själva verk-
samhetens innehåll, och skapar krav på att nämnderna ska kunna hantera både 
kontroll- och verksamhetsaspekter. I en knapp ekonomi med tuffa sparbeting 
kan man anta att styr- och kontrollfrågor tar överhanden även i de politiska 
organen. 

På det hela taget innehåller intervjumaterialet relativt få utsagor som 
illustrerar granskningens eventuellt positiva effekter – snarare dominerar kritik 
och en påtaglig irritation över den kommunala revisionen, Socialstyrelsens och 
Arbetsmiljöverkets påpekanden.  

Det finns emellertid exempel på en ”positiv” användning av granskning. 
Om t.ex. revisionsrapporter är positiva så tar man i vissa fall tillfället i akt att 
föra ut detta till personal och verksamhetsansvariga – de måste ju få veta att 
de gjort ett bra jobb! Det finns alltså en användning av granskningen som har 
en legitimerande funktion in i den egna verksamheten. Även om sådant säkert 
förekommer i de svenska kommunerna ger materialet inte några tydliga tecken 
på att man använder positiva rapporter för legitimering utåt, t.ex. att man 
aktivt för ut i media när en revision givit ett positivt utfall. Det kanske inte 
anses tillräckligt medialt att meddela att revisionen inte har funnit något att 
anmärka på.  

Erfarenheterna varierar bland de intervjuade när det gäller möjligheterna att 
nyttja t.ex. revisionsrapporter för att förändra policy eller verksamheter. En av 
de intervjuade yttrar sig tämligen lakoniskt när det gäller den kommunala 
revisionen att ”den kan man både ha och vara utan”. Men det finns också 
exempel när granskningen visat på problem som är gångbara i politiska 
sammanhang. Ett exempel är ett fall där det riktas kritik mot det stora inslaget 
av projektorganisering och där tolkningarna kan gå isär. Projektorganisering 
kan vara problematisk för en kommun eftersom projekten ofta, åtminstone 
delvis, har extern finansiering (Socialstyrelsen, EU-medel etc.). Det kommer 
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alltid en dag när frågan om permanentning av projektverksamhet blir akut, 
och där ett avbrytande också kan vara förknippat med kostnader 
(jfr Johansson et al., 2000). Men projekt kan också vara underutnyttjade. De 
tillåts pågå tills de avslutas enligt tidsplanen, och personal som varit verksam i 
projektet flyttas till andra uppgifter eller nya projekt. Lärdomarna tas inte alltid 
tillvara enligt en av intervjupersonerna. Den politiska frågan blir att antingen 
minska mängden projekt, eller att göra mer av varje projekt.  

Synen på länsstyrelsens granskningar är något mer uppskattande. I 
intervjuerna refererar man till socialkonsulenterna som ”bollplank” och det 
finns exempel på att länsstyrelsens personal är viktiga rådgivare i 
problematiska ärenden. Granskningen får här med andra ord en ”lärande” 
funktion. Denna läroroll är inte oproblematisk sett ur granskarens synvinkel. 
Man kan inte kritisera något man varit med och sanktionerat i ett tidigare 
skede i den dialog man haft med socialtjänsten. 

Det är främst medias granskning som får en funktion som innebär att 
offentlig debatt stimuleras. De kommunala beslutsfattarna kritiserar visserligen 
media för att vara alltför inriktade på spektakulära fall, men dessa fall lever 
sedan vidare, kanske man kan säga, mer ”metaforiskt”. Det enskilda fallet 
kommer i debatten att representera ett mer omfattande problem som kan 
debatteras mer i princip. Det förekommer också exempel i intervjuerna på just 
denna metaforiska debatteknik då man låter påhittade fall (herr Pettersson och 
fru Larsson) illustrera dilemman som finns i t.ex. bevakningen av äldre-
omsorgen. 

Granskningarnas påverkan på demokratin är en komplex fråga att behandla 
när det gäller socialtjänstområdet. Länsstyrelsen uppfattar sig som 
”allmänhetens klagomur” och representerar genom detta ett sätt för de 
individer som berörs av socialtjänstens beslut att göra sin röst hörd om man 
tycker att besluten går dem emot. Men i stor utsträckning handlar den statliga 
tillsynen och den kommunala revisionen om att stärka den politiskt-
administrativa eliten. Det är det administrativa systemets funktion i termer av 
styrning och kontroll som är i fokus, men även dess sätt att på ett likvärdigt 
sätt översätta regler och riktlinjer som dikteras från högre politiska nivåer. 
Kanske kan man tala om att såväl den statliga tillsynen som den kommunala 
revisionen till en del ägnar sig åt en typ av kontroll som vi vill föreslå benämns 
översättningskontroll (jfr översättningsbegreppet i Czarniawska & Sévon, 1996). 
Den statliga tillsynen handlar i stor utsträckning om hur lagar och för-
ordningar översätts till lokala tillämpningar inom ramen för socialtjänsten, och 
att denna översättning görs på ett någorlunda likvärdigt sätt på olika platser. 
Det finns något av en paradox i att området i stor utsträckning regleras av 
ramlagar med stort tolkningsutrymme, samtidigt som mer detaljerade 
nationella råd och riktlinjer uppenbarligen spelar roll för tillsynsmyndig-
heternas granskning. På socialtjänstområdet är alltså den lokala demokratin 
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kraftigt kringskuren av statliga reglementen, och på de områden där lokal 
handlingsfrihet ändå finns, är det mycket vanligt att de ekonomiska 
restriktionerna blir styrande. Det demokratiska handlingsutrymmet på lokal 
nivå är alltså inklämt mellan legala krav och ekonomiska restriktioner. 

Översättningskontrollen går igen i den kommunala revisionen som ofta 
handlar om en granskning av hur lokalpolitiskt fastställda mål och riktlinjer är 
förstådda och tillämpade på tjänstemannanivå, från chefer och ända ner till de 
tjänstemän som arbetar vid fronten. Dilemmat känns igen: en ökad, uppifrån 
styrd detaljreglering av rutiner för verksamheten tränger ihop det 
demokratiska utrymmet mot en vägg av ekonomiska restriktioner. 

Intresseorganisationerna har en särpräglad roll som granskare, och har i stor 
utsträckning social rättvisa som fokus. I denna undersökning utgör de ett 
exempel på hur organiserade intressen kan utveckla en tydligt ”nischad” 
granskning, och att man inom sådana snäva nischer kan agera relativt kraftfullt 
i sina medlemmar intresse, möjligen kringskuret av att man alltmer införlivats i 
planeringsprocesser och ibland i själva verksamheten (jfr Johansson, 2003). 
Det är alltså en – visserligen begränsad – deltagarorienterad demokratiform 
som kan utvecklas genom dessa organisationers agerande, samtidigt för-
utsätter denna form en stark organiseringsförmåga. 

Medias roll för demokratin är knappast särskilt annorlunda på social-
tjänstområden jämfört med andra policyområden (se Meeuwisse & Swärd, 
red., 2003). Genom att fram för allt lyfta fram individer som behandlats illa, 
sätter man tummen i ögat på lokala politiker och tjänstemän, och ofta 
omvittnat är det dilemma som dessa upplever av att inte kunna gå i svaromål 
till följd av sekretessbestämmelser och yrkesetiska principer. Media verkar 
vara föga intresserade av den översättningsproblematik som nyss nämndes. 
De förefaller vara mest inriktade på verksamheternas konsekvenser för 
enskilda, och de spelar därmed en viktig roll för att skapa en debatt där 
individuella rättigheter står i fokus. Media som informationskanal och som 
förmedlare av analyser i demokratins intresse finns också exemplifierat i 
intervjumaterialet. Men det verkar också som att särskilt de små kommunerna 
tycker sig ha drabbats av centraliseringen inom media och att bevakningen 
blivit sämre efter hand. 
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9. GRANSKNING AV OCH I SKOLAN 

Beskrivningen av granskning inom detta område börjar med en översiktlig 
beskrivning av skolan som policyområde. Därefter beskrivs granskning mer 
ingående genom en kort historisk tillbakablick, för att därefter övergå i en mer 
detaljerad nutidsbild. Den historiska tillbakablicken belyser framför allt den 
statliga granskningen. Där görs inga större distinktioner mellan olika begrepp 
vad gäller granskningsaktiviteter. Det görs däremot i nutidsbeskrivningen 
eftersom det finns en mer utarbetad begreppsapparat nuförtiden. Nutidsbesk-
rivningen hanterar olika granskningsverksamheter samt de erfarenheter som 
de givit upphov till. Den inleds med det lag- och regelverk som finns för 
granskning inom skolsektorn och hur det omsatts i granskningsverksamheter 
fr. a. fram till år 2003. Därefter redovisas resultatet av våra empiriska studier i 
de fyra kommuner som har ingått i undersökningen. I den redovisningen 
beskrivs både hur de politiskt och administrativt ansvariga i kommunerna och 
de granskande parterna uppfattar granskning av skolan idag. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattande diskussion av de viktigaste resultaten angående vad 
granskningsverksamheterna har för betydelse för policy och demokrati när det 
gäller skolområdet. 

Policyområdets kännetecken 

Den obligatoriska skolan är ett av de områden som varit föremål för mer 
systematisk granskning under lång tid. Skolan är dessutom ett av de mer 
reglerade områdena i svensk politik och förvaltning. Även om man decentrali-
serade ansvar genom kommunaliseringen och nya läroplaner under 1990-talet, 
finns ett stort mått av statlig styrning och kontroll. Under 1990-talet har 
dessutom andra utförare än kommunerna på allvar gjort sitt intåg på arenan. I 
många kommuner finns flera fristående skolor som drivs av religiösa samfund, 
föräldrakooperativ, eller privata bolag. Dessa förändrade driftsformer kan ses 
som en av flera andledningar till krav på utökade kontrollaktiviteter både från 
statligt och kommunalt håll. Andra anledningar till krav på granskning av 
skolan som brukar anges är det utökade kommunala ansvaret samt minskade 
ekonomiska resurser. Under 1990-talet har grundskolans resurser minskat 
betydligt per elev, klassernas storlek ökat och andelen lärare med pedagogisk 
högskoleexamen har minskat (Skolverket, 2004). 

Som redan framgått har vi i det här forskningsprojektet avgränsat 
granskning av skolan till att huvudsakligen omfatta grundskolan. Flera 
kommuner har nämnds- och förvaltningsindelningar där grundskolan ingår 
tillsammans med andra skolformer. I vårt material kan därför finnas 
information som berör dessa andra skolformer. Denna eventuella merinfor-
mation bedöms dock inte påverka framställningen på något avgörande sätt.  
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Historisk tillbakablick 
Med införandet av den obligatoriska folkskolan 1864, tog staten ett uttalat 
ansvar för att de många olika bottenskolor som förekom skulle bli mer 
enhetliga och också gälla alla landets barn. Ungefär samtidigt inrättades en 
statlig inspektion över folkskolan (Richardsson, 1977/1980, s.36). I slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet reste således statliga skolinspektörer runt i 
landet för att kontrollera att det fanns folkskolor, att viss basutrustning och 
undervisningsmaterial tillhandahölls, och att undervisningen bedrevs i de 
stipulerade ämnena (Johansson, 1991). Richardsson (1977/1980) menar att 
denna statliga inspektion hade stor betydelse som påtryckning på kom-
munerna genom att statsbidrag endast utbetalades om vissa minimivillkor 
uppfylldes. Under lång tid var dock finansieringen skolan helt lagd på skol-
distrikten (Persson, 1991). I de lokala skolstyrelserna hade kyrkoherden 
ordförandeskapet och kunde vid val av lärare utöva stort inflytande. Mer 
övergripande ledning och uppsikt över folkskolan åvilade dock biskopen och 
domkapitlet (ibid.). 

Staten förstärkte successivt det politiska inflytandet genom förstatligande av 
privata och halvprivata skolor under hela 1900-talet och kontrollen i form av 
inspektion expanderade också. Samtidigt överfördes de lokala skolstyrelserna 
till de borgerliga kommunerna och kyrkans inflytande luckrades upp. Under 
1950-talet infördes länsskolnämnder med tillhörande länsskoleinspektörer. 
Dessförinnan hade domkapitlet haft en liknande funktion (Richardsson, 1977 
/1980, s.44). Länsskolinspektörerna gjorde också skolbesök och hade ansvar 
för utveckling, samordning och planering av länens skolväsende. De skulle 
dessutom se till att mål och riktlinjer följdes (Persson, 1991). 

Efter andra världskriget genomfördes granskningar i samband med de stora 
skolreformerna. De undersökningar som gjordes ingick ofta i de offentliga 
utredningar som föregick skolreformerna. Både forskare och andra anlitades. I 
huvudsak var det olika undervisningsmetoder och organisationsmodeller som 
utvärderades. Det skedde ofta med hjälp av kvasiexperimentell design och 
metoder för att aggregera individrelaterade utfallsmått (Lindensjö & Lund-
gren, 2000). Bristerna med detta sätt att granska och utvärdera gjorde att andra 
ansatser började förespråkas under 1970-talet. Både undervisningens och 
utbildningens förutsättningar och processer väckte nu intresse (se Franke-
Wikberg & Lundgren, 1980, 1981. För senare uppföljningar, se bl.a. Mc-
Laughlin & Phillips, 1991; Shadish, Cook & Leviton, 1995). 

Under 1980-talet utarbetade dåvarande Skolöverstyrelsen förslag och 
riktlinjer till hur ett nationellt utvärderingsprogram för grundskolan skulle 
designas och implementeras under kommande decennium (Franke-Wikberg, 
1989). Några nationella utvärderingar av dignitet genomfördes däremot inte. 
Skolverket fick emellertid ett nationellt utvärderingsansvar då det bildades år 
1991. Det nationella ansvaret för grundskolan innefattade nationell uppfölj-
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ning, utvärdering, utveckling, forskning och inspektion. Med Skolverkets 
bildande lades länsskolnämndena ned och med dem den formen av statlig 
inspektion. Inspektionen bestod av det som till för bara ett år sedan kallades 
enskild tillsyn, (det vill säga granskning av enskilda elevärenden i kommuner) 
samt bred tillsyn (det vill säga tillsyn utifrån vissa teman eller områden). Ett 
par nationella utvärderingar genomfördes under 1990-talet, och en år 2003. 
Specialinriktade utvärderingar har gjorts samt årlig uppföljning. En mer 
processinriktad granskning företas nu. År 1998 återinfördes statliga skol-
inspektörer som granskar vissa utvalda kvalitetsaspekter t.ex. likvärdighet i 
betygssättningen. Från och med 2003 innefattar den statliga inspektionen även 
generella kvalitetsaspekter på hela verksamheten och varje skolenhet ska 
inspekteras. Med decentraliseringen av skolan har granskningsansvaret utvid-
gats till att även gälla kommunerna som huvudman för skolan.  

Granskningsverksamheter 

Här beskrivs först de olika former av granskning som förekommer idag inom 
skolområdet. I nästkommande avsnitt beskrivs de granskningar och erfaren-
heter som gjorts av dem i våra fallkommuner. Den presentationen baseras 
främst på våra informanters intervjuutsagor.  

Beskrivningen inleds med en redogörelse för det regelverk för granskning 
av grundskolan som finns. Det kan emellertid konstateras att liknande regler 
gäller för de andra skolformerna. Följande beskrivning gäller i huvudsak fram 
till år 2003. Då bestod den granskning som reglerades genom lag och förord-
ningar av uppföljning, utvärdering och inspektion. Resultaten från vår under-
sökning härrör huvudsakligen från den tiden. 

Statlig granskning 

Uppföljning 
Enligt skollagen (SFS 1985:1100/1997:1212, 1 kap. 8§) ska det finnas en 
skolplan i alla kommuner som kontinuerligt ska följas upp och utvärderas. 
Skolverket samlar årligen in data från kommunerna för att ge underlag för 
jämförelser och för att väcka frågor. Allmänhetens, föräldrarnas, elevernas och 
lärarnas attityder till skolan mäts också (http://www.skolverket.se/om/upp-
gifter.shtml). Skollagen stipulerar skyldighet för kommunerna att lämna 
uppgifter om skolverksamheten som behövs för uppföljning och utvärdering 
av verksamheten (ibid. 15 kap. 11§). Rektor har ett särskilt ansvar för att 
”…skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 
målen och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen.” (Lpo 94, s.18). 
En lokal arbetsplan är ett styrdokument som måste upprättas för varje 
skolenhet. Denna typ av uppföljningsdata samlas in även efter 2003. 
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Utvärdering 
Målet för den nationella utvärderingsverksamheten är att förse staten, kom-
muner och andra huvudmän för skolor med kunskap om skolans kvalitet och 
utveckling. Denna information ska ligga till grund för beslutsfattande. Natio-
nella utvärderingar genomförs i ett urval av kommuner (http://www.skol-
verket.se/om/uppgifter.shtml). Den senaste i raden genomfördes 2003 och 
avrapporterades senhösten 2004. I flera nationella utvärderingar anlitar 
Skolverket externa forskare. En hel del nationella och mer lokala utvärderingar 
genomförs också av forskare på uppdrag av regeringen eller andra nationella 
politiska grupper (t.ex. kommittéer som exempelvis utvärdering av försöks-
verksamhet med timplanelös skola). 

Som redan sagts ovan så har rektor ett uttalat ansvar för utvärdering. 
Flertalet lärare och skolor genomför regelbundna lokala utvärderingar 
eftersom det efterfrågas av ansvarig kommunnämnd/förvaltning (se också 
nedan under intern kvalitetsgranskning). 

Tillsyn 
Skolverket utövar tillsyn genom att kontrollera att huvudmännen uppfyller de 
nationella krav som ställs i skollagen och läroplanen. Huvudmannen har dock 
det primära tillsynsansvaret för sin verksamhet. Skolverket utövar också tillsyn 
över fristående skolor (SFS 1985:1100/1997:1212, 9 kap. 11§). Tillsynen 
riktades fram till 2003 mot följande områden: likvärdig tillgång till utbildning, 
möjligheterna för alla barn att nå kunskapsmålen, att alla elevers rätt till hjälp i 
skolarbetet tillgodoses, att mobbning och trakasserier motverkas, elevers och 
föräldrars inflytande, samt mot kommunernas styrning och egenkontroll av 
skolan (Skolverket, 1998). Tillsyn gäller alltid en bestämd huvudman. 
Klagomål från till exempel föräldrar eller andra kan vara orsak att genomföra 
tillsyn i en speciell kommun och vid en speciell skola. Fram till 2003 var det 
endast lag- och läroplansefterlevnad som innefattas i tillsynen. Skolverket 
skulle inte värdera kvaliteten på verksamheten i övrigt, det var kommunernas 
uppgift (http://www.skolverket.se/tillsyn/tillsyn.shtml). Från år 2003 inne-
fattas tillsyn i det som kallas inspektion. Inspektionen inriktas på både 
lagefterlevnad i enskilda tillsynsärenden, i kommunen i stort samt på kvalitets-
aspekter (Frykholm, 2004). Samtliga skolenheter ska inspekteras framgent 
(http://www.skol-verket.se/inspektion/inspektion.shtml). 

Som man kan se utav den ovanstående beskrivningen så finns ett utbrett 
granskningsansvar när det gäller skolan. Samtliga nivåer; nationell, kommunal 
och lokal skolenhet/rektor har ett lagstadgat ansvar att granska verksamheten. 
Skolan är förmodligen ett av de mest granskade offentliga politikområdena. 
Detta förvånar inte då skolplikt råder och skolan därmed är den enda 
offentliga verksamhet som alla enligt lag ska ta del utav. Skolan är också ett av 
de mest kostsamma offentliga områdena. Allt sedan andra världskriget har 



 

 151

stora förhoppningar dessutom knutits till skolan när det gäller demokrati-
fostran. I den senaste läroplansreformen är det framskrivet som skolans 
värdegrund. 

Kommunal revision 
Enligt kommunallagen ska samtliga verksamheter i kommunerna granskas 
årligen. Det gäller även skolans område. Kommunens revisorer granskar 
mycket inom skolans område – ledning, styrning, uppföljning och kontroll. 
Revisionen inriktas i huvudsak på ansvarstagandet i ansvariga nämnder, men 
skolverksamheten i sin helhet är också föremål för granskning. 

Internt kvalitetsarbete 
Lokala utvärderingar och uppföljningar fungerar också som en del i det 
kontinuerliga interna kvalitetsarbete som krävs enligt läroplanen (Lpo 94, s.9). 
Enligt läroplanen har huvudmannen det övergripande ansvaret för att sådant 
kvalitetsarbete kommer till stånd, men även rektor och skolans personal har 
ett uttalat ansvar. Kvalitetsarbetet ska bedrivas i nära kontakt med elever, 
hemmen och det omgivande samhället. I regeringens regleringsbrev till 
Skolverket (Regeringen, Utbildningsdepartementet U2002/4735/DK) krävdes 
också att huvudmännen skulle få stöd i kvalitetsarbetet för att bättre nå upp 
till läroplanernas mål. 

Erfarenheter av granskning 

De lagar och regler som gäller för granskning av skolans verksamhet säger 
förvisso en hel del om hur det är tänkt att vara. Men hur uppfattar de som är 
ansvariga för den granskade verksamheten i kommunerna att det ser ut? Och 
hur ser granskarna själva på den granskning de genomför av skolan? I det 
följande beskrivs detta när det gäller skolans område och i de kommuner som 
ingår i vår studie. Den fortsatta beskrivningen baseras till största delen på 
intervjuutsagor från informanter i de fyra kommunerna med ansvar för 
skolområdet.47 Det är tiden fram till 2003 som beskrivs. Först något om de 
fyra kommunerna. 

De kommunala sammanhangen 
De kommuner som ingår i vår studie har tidigare beskrivits som försiktiga 
generaler när det gäller alternativa driftsformer. Det gäller även skolans 
område. Friskolor förekommer knappast alls enligt de intervjuade. I Stora 
Södra går emellertid mer än 10% av eleverna i fristående grundskolor, vilket är 
en betydligt större andel än i de andra tre kommunerna och landet som 

                                                 
47 I den fortsatta framställningen används orden ”politiker” , ”förvaltningschef” och liknande. Det åsyftar 
nämndsordförande och förvaltningschefer för skolområdet. 
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helhet.48 Intraprenad är inte heller något som dessa kommuner har utvecklat. 
Politiskt och förvaltningsmässigt är det något olika konstellationer i de fyra 
kommunerna. I Lilla Norra, Lilla Södra och Stora Norra har man politiska 
nämnder för barn och ungdom med tillhörande förvaltningar. Stora Södra har 
en något annorlunda organisation när det gäller skolområdet med en över-
ordnad nämnd till vilken det är kopplat flera underordnande nämnder och 
förvaltningar. I de små kommunerna är antalet skolenheter litet, med endast 
ett mindre antal skolor för de högre åren (år 6-9). I de två större kommunerna 
är förstås skolenheterna fler. I Norra länet har skoldebatten under ett antal år 
präglats av nedläggningshot för byskolor. Något som för övrigt är än mer 
markant idag (2004). Några sådana diskussioner fanns inte under vår 
undersökningsperiod i det Södra länet.  

Generellt om granskning av skolan 
Att skolan verkligen är ett väl genomlyst område ger de granskade skolpoli-
tikerna och tjänstemännen uttryck för. Flera av dem tycks ändå ha förståelse 
för detta och menar att det mest är av godo, även om de har synpunkter på 
olika sorters granskningar och granskare.  

I Stora Norra och Lilla Södra har direkta möten mellan politiker, 
tjänstemän, skolpersonal, föräldrar och elever utvecklats i samband med de 
interna kvalitetsredovisningar som genomförs årligen. Det kan vara i form av 
skolråd eller liknande fora. I en kommun finns till exempel ett välutvecklat 
kommunikationssystem med föräldrar i föräldraråd. De intervjuade där menar 
att de arbetar för att förstärka den kontakten ytterligare som ett led i att öka 
inflytandet för medborgarna och brukarna. I Stora Södra håller man som bäst 
på med att förstärka det interna kvalitetsarbetet. I flertalet av dessa kommuner 
har politikerna också direktkontakt med äldre elever. Alternativt finns upp-
arbetade kanaler för att eleverna ska kunna delta i de (formella) demokratiska 
processerna i kommunen. 

Trots att intern granskning inte är föremål för vårt intresse i det här forsk-
ningsprojektet, så är den svår att helt bortse ifrån då granskningsansvaret är 
uttalat även på verksamhetsnivå. Ett litet avsnitt om intern granskning 
(kvalitetsredovisning, kvalitetsuppföljning) avslutar därför beskrivningen om 
granskningar i de fyra kommunerna. 

Statliga granskningar 
Skolverket är den aktör som framträder i ensamt majestät när politiker och 
tjänstemän talar om statlig granskning av skolan. Skolverkets representant i 
Norra länet tror att myndigheten praktiskt taget är den enda aktören när det 
                                                 
48 År 2004 är andelen elever i fristående grundskolor i landet 6,2%. I Lilla Norra, Stora Norra och Lilla Södra 
är andelen elever i friskolor mindre än 2%. 
(http://www.skolverket.se/fakta/statistik/kommunblad/04/index.shtml. Andelen fristående skolor i Stora 
Södra är 16% (Stora Norras hemsida). 



 

 153

gäller formella granskningar. Ingen av de kommuner som ingår i vår under-
sökning deltar i den senaste nationella utvärdering som Skolverket genomför. 
Däremot uppger de intervjuade i Stora Södra att de har deltagit i tidigare 
nationella utvärderingar. Samtliga kommuner har dock varit föremål för tillsyn 
när det gäller enskilda ärenden. Ett par av kommunerna har också deltagit i 
det som kallas för ”utvecklingsdialoger”, vilka inte är regelrätta granskningar. 
De betraktas ändå som granskande utav de intervjuade politikerna och förvalt-
ningscheferna.  

När det gäller Skolverkets granskningar finns stor bredd i omdömena från 
de granskade. Det handlar om utsagor som varierar mellan 
 

”Skolverkets granskning är väldigt bra. /---/ Man upplever det faktiskt inte som 
att man är där för att kritisera utan att man är där för att utveckla.” 

 
och 
 

”Man mäter någonting som redan har varit och då går det åt oerhört mycket kraft 
för mig, för personal, för alla att fylla i enkäter /…/ och så finns det ingen analys 
utan man konstaterar att det är dåligt.”  

 
När det gäller genomförandet av granskningarna så är samtliga politiker och 
förvaltningschefer överens om att de är grundliga, professionella och systema-
tiska. Någon tillägger att myndigheten har ett granskningsuppdrag, vilket 
tolkas som både en förklaring och en förväntning på Skolverket att ha hög 
kompetens inom det området. Flera av de intervjuade politikerna och tjänste-
männen lyfter fram det dialogiska i granskningsprocesserna. 

Inriktningen på granskningarna har de varierat över tid, vilket också 
framgår i intervjun med Skolverkets representant. De enskilda tillsynsärendena 
handlar om olika saker. Något som uppmärksammats i pressen är mobb-
ningsärenden. En av de intervjuade nämndsordförandena har uppfattat att 
Skolverket endast granskar i samband med enskilda tillsynsärenden. Den 
uppfattningen kan möjligtvis förstås utifrån det faktum att den kommun det 
gäller har haft mycket begränsad kontakt med Skolverket de senaste åren när 
det gäller annan granskning. Den årliga uppföljningen som inriktas på statistik 
om exempelvis personaltäthet, antal elever, kostnader etc., ger enligt några av 
de intervjuade användbara jämförelsetal kommuner emellan. Inspektionerna 
(t.o.m. 2003), har enligt en informant mest handlat om basfärdigheter. Enligt 
Skolverkets representant kan dessa inspektioner (”bred tillsyn”) antingen 
handla om ett nationellt beslutat tema som likvärdighet i betygssättning, eller 
handla om att granska en specifik kommun utifrån ett tema som de ansvariga 
regionala tjänstemännen vid Skolverket bestämmer. Den senare sortens 
granskning inleds ofta när man har fått signaler om brister, säger denna 
informant. De signaler det handlar om kan enligt en av förvaltningscheferna 
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vara att medierna har uppmärksammat något missförhållande, och därefter tar 
Skolverket upp det och inleder en ”bred tillsyn” i den aktuella kommunen. 
Skolverkets informant förtydligar de olika inriktningarna i myndighetens 
granskning på följande sätt: 
 

”…om vi säger att tillsyn handlar om att granska om någonting är rätt eller fel i 
förhållande till författningarna, så handlar kvalitetsgranskningen om att granska 
ifall någonting är bra eller dåligt.” 

 
Denna inspektionsverksamhet involverar, liksom tillsyn (enskilda ärenden och 
hela kommuner) och nationella utvärderingar, samtliga nivåer inom skolan i en 
kommun. Det innebär att Skolverkets tjänstemän har kontakt med och 
inspekterar verksamheten ute i enskilda skolor. De inspekterar också verksam-
heten i förvaltning och nämnd. På så vis kommunicerar ”staten” tämligen 
direkt med skolpraktiken, det vill säga lärare, rektorer och annan skolpersonal, 
föräldrar och elever. Den statliga granskningen kommer därmed mycket nära 
”servicenivån” och kan förväntas få inflytande över den konkreta skolprak-
tiken på enskilda skolor. Om Skolverket oftast uppfattas positivt på nämnds- 
och förvaltningsnivå, så verkar det vara något annorlunda när det gäller 
skolnivån. Enligt våra kommuninformanter så uppfattas Skolverket inte alltid 
så positivt på denna nivå. Två personer talar här om Skolverket som ”polis”. 
Att det skulle vara något problem med relationerna till lärare, rektorer, elever 
m. fl. är något som Skolverkets företrädare inte alls nämner. Tvärtom är denna 
persons erfarenheter endast goda när det gäller samtliga kontakter med 
kommunerna. 

Vi har inte undersökt om Skolverkets granskningar sätter några spår på 
skolnivån annat än genom att fråga politiker och chefstjänstemän. De menar 
att så är fallet och att förändringar inom förvaltningarna också har ägt rum 
som resultat av Skolverkets granskningsaktiviteter. Myndigheten har dock inte 
några sanktionsmöjligheter utan använder sig av medierna för att sätta tryck 
bakom sina bedömningar och beslut. Enligt den intervjuade vid Skolverket ger 
det nog så god effekt. Ingen kommun tycker om att beskrivas i negativa 
ordalag i medierna. 

Fram till år 2003 tycks således den statliga granskningen ha varit något 
ojämnt utbredd i de olika kommunerna. Samtliga har varit föremål för 
granskning när det gäller enskilda tillsynsärenden och den årliga uppfölj-
ningen. Den mer omfattande och systematiska granskningen (bred tillsyn/ 
inspektion), utifrån teman eller andra inriktningar, har dock inte genomförts i 
samtliga fallkommuner under de senare åren av 1990-talet och början av 2000-
talet. Det kan vara en förklaring till att informanterna i kommunerna talar om 
Skolverkets granskningar på så olika sätt. Åtminstone i en av de små 
kommunerna har man också en relativt negativ inställning, vilket även det kan 
bero på att det endast är i den enskilda tillsynen som den statliga myndigheten 
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har gjort sig synlig de senaste åren. I övrigt verkar den här sortens 
granskningar tas med jämnmod eller rent av upplevas som väldigt positiva av 
de ansvariga tjänstemännen och politikerna. Hur det är på skolnivå har vi inte 
undersökt, vilket kan vara väl värt att göra fortsättningsvis. Skolverkets 
granskningsrapporter används också regelbundet av politiker och förvaltnings-
chefer i deras direkta kontakter med kommuninvånarna när det gäller diskus-
sioner om skolfrågor. Det är framför allt jämförande statistik som kommer till 
nytta såsom genomsnittlig kostnad för elev, andel lärare per elev och liknande. 
I vilken mån föräldrar, skolpersonal och elever använder dem vet vi inte. 

Den kommunala revisionen 
Skolan är ett av de områden som de kommunala revisorerna uppger att de 
granskar lite mer noga årligen. Det beror på att den räknas till de så kallade 
”kärnverksamheterna” samt är ett av de politikområden som omsätter mest 
pengar och resurser. Den kommunala revisionen lyfts fram som väsentlig av 
merparten av intervjuade skolpolitikerna och tjänstemännen, även om den inte 
skattas som den viktigaste av alla. Flertalet säger att den kommunala revi-
sionen är bra, håller hög kvalitet, ger information och rekommendationer som 
ger vägledning. Dessa personer anser också att de försöker rätta sig efter 
rekommendationerna och framför allt att rätta till direkta fel. 

Ett par menar dock att de kommunala revisorerna inte bidrar med någon-
ting som man inte kan förbättra med hjälp av intern granskning/utvärdering/ 
kvalitetsuppföljning. I huvudsak är det ekonomiska spörsmål, rutiner för 
beslutsfattande och handläggning av beslut som revideras, enligt politikerna 
och tjänstemännen. Det stämmer väl med den generella iakttagelse som har 
gjorts vid kartläggning och analys av revisionsrapporter från dessa kommuner 
(Almqvist, Sköllerhorn & Hanberger, 2004). Någon av informanterna 
påminner sig emellertid att de kommunala revisorerna vid några tillfällen har 
granskat särskilda sakfrågor som till exempel mobbning och skolskjutsar. En 
revisionsrapport är en enkätundersökning av högstadieelevers uppfattningar 
om undervisningen på två skolor i en av de större kommunerna. En av de 
intervjuade revisorerna önskar också att de skulle inrikta sig mer på gransk-
ning av skolverksamheten, men även försöka gå djupare in i de politiska och 
administrativa beslutsprocesserna. I det fåtal revisionsrapporter som gäller 
grundskolan, kan man se att statens krav på att utveckla sektorsintern 
granskning i form av tydliga målformuleringar, uppföljningar och utvär-
deringar på samtliga nivåer inom skolorganisationen har fått genomslag. 

Det är ganska stora olikheter kommunerna emellan när det gäller konkreta 
produkter av den kommunala revisionen som rör grundskolan. Åtminstone 
om man litar till de förteckningar över revisionsrapporter och faktiska rappor-
ter som samlats in i det här forskningsprojektet. I en av våra två stora kom-
muner redovisades åtta separata rapporter under åren 1995-2002, jämfört med 
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två-tre i de andra kommunerna som ingick i vår studie. Detta kan ha flera 
förklaringar såsom att kommunerna är organiserade på olika sätt och därmed 
redovisar revisionen på olika sätt. Eller att det är lite si och så med hur 
revisionsrapporter arkiveras och är tillgängliga för medborgare (och forskare). 
Eller att revisionsrapporter av en del politikområden kanske inryms i mer 
övergripande kommunala revisionsrapporter. Men intervjuerna med de olika 
kommunala revisorerna understödjer delvis beskrivningen att ambitionsnivå, 
noggrannhet och genomförande skiljer sig åt mellan kommunerna. En av de 
stora kommunerna genomför mer noggrann och frekvent revision av skolan, 
liksom att den har en ambitiös intern kvalitetskontroll (se nedan). 

Trots den blandade inställningen till revisionen i de olika kommunerna så 
tycks emellertid deras rekommendationer leda till åtgärder. I en kommun ut-
vecklade man exempelvis en mall för de mobbningsplaner som ska finnas vid 
skolorna. I en annan kommun uppger ordföranden i den kommunala revi-
sionen att en person har fått särskilt ansvar för att se över nämndens 
ekonomihantering inom området. 

Den kommun där den kommunala revisionen tycks vara mest aktiv när det 
gäller skolan är också den kommun som har den mest utbredda och ambitiösa 
interna kvalitetsredovisningen. Detsamma fast omvänt kan sägas om den 
kommun där den interna kvalitetsredovisningen inte är så väl utvecklad, om 
man utgår ifrån intervjuutsagor och annan tillgänglig information. De kommu-
nala revisorer som intervjuades där uttryckte också en viss missmodighet 
eftersom de menade att de vid upprepade tillfällen hade rekommenderat 
översyn av både ekonomisk och verksamhetsuppföljning inom detta område. 

Pressens granskningar 
Liksom i de tidigare kapitlen, är det de lokala tidningarna som står i blick-
fånget. Skolan är ofta aktuell som nyhet, vilket också framkommer i inter-
vjuerna med journalisterna. I Norra länet har av förklarliga skäl mycket av 
pressens uppmärksamhet riktats mot nedläggningar av byskolor. I Lilla Södra 
har pressen (och övriga medier) kontinuerlig tillgång till lägesredovisningar 
efter varje nämndsmöte. Dessutom har de ”en sittning” med de lokala 
tidningarna. Liknande regelbundenhet i kontakterna mellan beslutsfattarna 
och journalisterna verkar ha funnits tidigare i de andra kommunerna. Men i 
Norra länet har resurserna urholkats så pass mycket att journalisterna där 
säger att det är svårt att ha kontinuerlig bevakning. Ett annat skäl till minskad 
bevakning som anges av journalisterna i Lilla Norra är att de inte blir inbjudna 
på detta sätt numera. 

Det uppges vara ganska vanligt att individuella ärenden lyfts fram i 
tidningarna som till exempel mobbning av enskilda elever. Lokala press-
granskningar initieras också om något skolproblem har uppmärksammats i 
rikspressen eller om en rapport (t.ex. Skolverkets) lyft fram vissa områden 
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som intressanta eller problematiska. Inriktningen på granskningarna varierar 
därmed, och naturligt nog med vad som bedöms vara en nyhet. En av 
journalisterna menar att nyheter nog ofta är negativa till sin karaktär. Det är 
det negativa som avviker och gör något till en nyhet. Det är också detta 
förhållande som politiker och förvaltningschefer understryker i intervjuerna. 
Trots att dessa informanter visar missnöje med pressbevakning och gransk-
ning, är de samtidigt positiva till pressens granskningar på ett övergripande 
plan. En förklarar sålunda: ”…ser man ur ett samhällsperspektiv så tycker jag 
att det (pressen, författarens förtydligande) är alldeles utmärkt” Och en annan 
säger: ”…media har ju också en granskande uppgift och är därmed ett redskap 
för medborgarna”. 

De granskade politikerna och förvaltningscheferna har således en kluven 
men relativt nyanserad inställning. De gånger de har hamnat i riktigt blåsväder, 
uppfattar jag att de blir irriterade och har lättare för att döma pressens 
granskningar som osakliga och sensationsinriktade. Vid andra tidpunkter kan 
de konstatera att de olika lokaltidningarna granskar på något olika sätt. 
Sålunda förtydligar en informant: 
 

”När de (oppositionstidningen, författarens förtydligande) skriver om och 
granskar verksamheter ute, så är det en positivare hållning. Ju högre upp i 
organisationen de kommer, och speciellt om de kommer till den politiska nivån, 
då är de betydligt mer kritiska.”  

 
Journalisterna å sin sida menar att då de lyckas med sin kritiska granskning 
beskylls de för att ha skapat en folkstorm (med hänvisning till nedläggning av 
byskolor). 

Tillvägagångssättet för pressgranskningarna tycks också variera beroende på 
vilken sorts nyhet det är. En av journalisterna menar att vissa skolfrågor är 
lättare att gestalta genom ”på-plats-perspektiv”. I andra granskningar utgör 
dokument basen. Ibland gestaltar man med siffror och ibland med personers 
berättelser av upplevelser. Även om politikerna och förvaltningscheferna ger 
uttryck för att pressgranskningar ofta är vinklade och/eller osakliga samt inne-
håller fel, så anser de att de har ganska stora möjligheter att göra tillrätta-
lägganden. 

Både beslutsfattare och journalister pekar på pressens makt att skapa 
opinion och på att det har betydelse för politiskt beslutsfattande. I de 
kommuner som vi har studerat är detta särskilt märkbart när det gäller 
nedläggningarna av byskolor. Enligt journalisterna informerades medborgarna 
om de förestående planerna genom pressen. Därmed kunde opinion skapas 
för andra lösningar i byarna. Detta fick i sin tur konsekvenser för det politiska 
beslutsfattandet, vilket sköts på framtiden. Nu hanterar beslutsfattarna i de två 
kommunerna i Norra länet förestående nedläggningar på andra sätt, säger 
samtliga journalister i Norra länet. Politiker och tjänstemän har direkt kontakt 
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med de berörda invånarna och skolfrågorna sätts in i ett större glesbygds-
sammanhang. Skolorna kopplas ihop med diskussioner om hela byars 
överlevnad. Processen före beslut synes således ha påverkats till att bli mer 
öppen och dialogisk enligt informanterna. 

En annan effekt av pressgranskningar (och andra mediegranskningar) är 
”speglingseffekten”. Det innebär att den lokala pressen gör en egen gransk-
ning om något som uppmärksammats på annat håll. De speglar sin egen 
kommun i det som händer på andra håll. 

Intervjuutsagorna tolkas så att pressgranskningar av skolan uppfattas som 
mer kritiska och ifrågasättande än andra sorters granskningar. Påfallande ofta 
handlar de om individuella elevers rätt. I Lilla och Stora Norra har nedlägg-
ningsproblematiken stått i förgrunden. Nyheter kommer och går och presen-
teras på sådana sätt som bedöms ha bästa ”nyhetsvärdet”. Granskningen är 
alltså tillfällig. Pressen har på så sätt inget uppdrag att ”granska för att främja” 
i bemärkelsen att de har ett ansvar för att deras granskningar ska leda till 
förbättringar inom kommunens organisation på det sätt som de statliga 
granskningarna och den kommunala revisionen har. Givetvis kan pressgransk-
ningar också fungera så. Flertalet av de intervjuade verkar däremot vara 
överens om att pressens uppdrag är att informera medborgarna och vara deras 
språkrör - att granska makten för att värna demokratin. På så vis kan journa-
listerna vara kritiska på ett helt annat sätt än de granskare som genomför de i 
lag och regler stipulerade granskningarna. Politiker och chefstjänstemän verkar 
ha svårare att hantera dessa granskningar jämfört med de statliga gransk-
ningarna och den kommunala revisionen. Pressens granskningar är alltså mer 
oförutsägbara både när det gäller inriktning och när det gäller det kritiska 
inslaget. De har också en helt annan offentlighet än andra granskningar – de 
når ut till många. På så sätt tycks de ha en preventiv effekt: För politiker och 
tjänstemän gäller det att inte göra misstag eftersom pressen då står beredd att 
ge offentlighet åt felen eller skapa opinion. 

Andra granskningar 
Få områden och verksamheter engagerar personer på samma sätt som skolan. 
Flera av informanterna meddelar att föräldraföreningar och tillfälliga föräldra-
grupper av och till granskar skolans verksamhet. Det gäller då oftast en 
särskild skola eller ett särskilt politiskt beslut eller planerad åtgärd (t.ex. 
nedläggning av skolor). I sådana sakinriktade, tillfälliga partsgranskningar 
händer det att andra typer av granskningar används. Föräldrar som fattar 
intresse för specifika frågor begär ut handlingar från kommunen som citatet 
visar: 
 

”Ja, jag tycker att det har blivit vanligare och vanligare att exempelvis föräldrar 
som, man kan i och för sig kalla det lika mycket brukares granskning, att föräldrar 
är inte nöjda med sånt, alltså begär de in handlingar och försöker ta reda på saker 
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och skaffa sig en bild och agera utifrån deras så att säga analys av hur vi, grunden 
för våra beslut…”  

 
Troligtvis är det alltifrån beslutsprotokoll till rapporter av olika dignitet i 
sakfrågan det handlar om. I hur stor utsträckning granskningsrapporter 
används i sådana här sammanhang har inte undersökts, men är intressant att 
följa upp. 

Handikapporganisationer gör även de sådana granskningar emellanåt. De 
intervjuade är dock av den åsikten att dessa granskningar är mer osystema-
tiska. Kanske beror det på att det är särskilda intressen som bevakas och 
framhävs när sådana här granskningar kommer till stånd? Kanske beror det på 
att det handlar om ”utryckningar” när det gäller avgränsade sakfrågor där 
missförhållanden har upptäckts? 

En av skolpolitikerna framhåller också allmänheten som granskare mer 
generellt. Sådan granskning sker genom telefonsamtal till politikerna då 
enskilda medborgare meddelar vad som brister i skolan enligt deras uppfatt-
ning. Ytterligare en granskningsform som tas upp utav en informant är 
skolans formaliserade och strukturerade kontakt med elever och föräldrar i 
utvecklingssamtal. Sådana samtal ska äga rum regelbundet och under dem ges 
elever och föräldrar utrymme att lyfta fram individ- och familjebaserade 
omdömen om skolan. 

Intern granskning och kvalitetsredovisning 
Den interna kvalitetsredovisningen eller granskningen är mycket olika utveck-
lad i de kommuner som ingår i vår studie. Hur det är ställt med denna typ av 
granskning i de enskilda kommunerna tycks emellertid ha viss betydelse för 
inställningen till annan granskning.  

I en av de större kommunerna har man successivt utvecklat och förändrat 
den interna kvalitetsredovisningen under en femårsperiod. De ansvariga politi-
kerna och tjänstemännen verkar nu vara ganska stolta över det system som 
används. Från att ha dirigerats uppifrån har systemet förändrats till att också 
behandla idéer och frågeställningar genererade från skolorna. En vilja att få 
kvalitetsredovisningarna att beröra de enskilda skolorna tycks ha drivit den 
utvecklingen tillsammans med ett uttalat missnöje underifrån med hur det 
fungerade tidigare. Kommunen har fått beröm för detta sätt att arbeta internt 
med kvalitetsfrågor och årlig lokal granskning samt uppmärksammats av Skol-
verket, enligt en av de intervjuade. Andra kommuner har också uttryckt 
intresse för deras sätt att genomföra den här typen av granskning, bland annat 
den andra större kommunen som ingår i vår undersökning. I den kommunen 
har man konstaterat brister när det gäller intern kvalitetsgranskning och ser sig 
om efter användbara modeller. Man har höga ambitioner knutna till den 
kvalitetsgranskning man vill implementera. Vid intervjun med ordföranden 
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och förvaltningschefen för barn- och ungdomsnämnden/förvaltningen sades 
till exempel: 
 

”Föräldrar, barn och våra medarbetare ska uppleva att de har en hjälp av kvalitets-
granskningen, kvalitetsarbetet som sen också ska bilda underlag för vår politik att 
sätta nya mål och arbeta vidare.”  

 
I en av våra små kommuner finns enligt de intervjuade en tämligen väl utveck-
lad intern kvalitetsgranskning och uppföljning inom skolans område. Den 
bygger på en dialog mellan politiker, förvaltningstjänstemän och praktiker på 
servicenivå och går till enligt följande: 
 

”Vi har ju någonting som heter verksamhetsbesök där politiker alltså då formellt 
först väljer ut vilka områden man vill gå ut och granska i en verksamhet och då 
skickar man även ut en del frågor, en del funderingar och där är det både skol-
ledning, personal, föräldrar och elever. Sen har man alltså då olika samtal, dialog 
med de här grupperna omkring de här frågorna. Sen är det ett skriftligt dokument 
som då skolan får, eller förskolan får omkring det här. Sen är det en återkoppling 
när politiker åker ut igen och ger, har en dialog; nu ser det ut såhär, vad kan vi 
göra för att kanske förbättra eller förändra det här?” 

 
Något liknande är inte märkbart i den andra mindre kommunen. Där är de 
intervjuade dessutom inte så positivt inställda till någon mer formaliserad 
extern granskning som Skolverkets granskningar eller den kommunala revi-
sionen. I de övriga kommunerna har de skolansvariga som intervjuats överlag 
en mer positiv inställning till granskning av olika slag. 

Betydelser av granskning 

Här sammanfattas och diskuteras de slutsatser som beskrivningar och tolk-
ningar givit upphov till. Diskussionen inriktas huvudsakligen mot vad de olika 
granskningstyperna har för betydelse för policy och demokratiaspekter inom 
skolområdet. Men det kan även vara fruktbart att vända på resonemanget och 
fundera på vad det lokala sammanhanget i form av skolpolicy och 
demokratiprocesser har för betydelse för hur de olika granskningarna genom-
förs och uppfattas.  

Från att under folkskolans barndom ha inriktats på att upprätthålla 
minimistandard vad beträffar utrustning och undervisning, har granskning i 
och av skolan idag förändrats till att omfatta flera typer av granskningar. Den 
tidiga skolinspektionen var en extern granskning. Några ansträngningar att få 
lärare och lokala skolpolitiker att utveckla interna granskningsaktiviteter under 
sent 1800- och tidigt 1900-tal har inte hittats ännu. Sådana förekom säkert 
ändå spontant bland ambitiösa lärare. Idag finns däremot flera aktörer på 
granskningsarenan när det gäller skolan. De återfinns på alla nivåer inom 
skolorganisationen och granskningarna är både genomförda av externa och 
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interna aktörer. Dessutom finns ett regelverk som tydligt påvisar ett utbrett 
ansvar för att granska utbildning och undervisning på olika sätt.  

Staten har inte släppt sitt grepp om den obligatoriska skolan även om den 
sägs vara decentraliserad och kommunerna har ansvaret för genomförandet. 
Med hjälp av läroplan, kursplaner, betygskriterier och nationella prov 
tydliggörs statens krav på kommunerna och de krav som ställs på samtliga 
nivåer i organisationen. Med hjälp av en utbredd statlig granskningsverk-
samhet kontrolleras implementeringen och översättningen av nationella mål 
till lokal praktik (jfr kapitlet ”Granskning på socialtjänstområdet”). Den 
statliga granskningen av skolan understyrker dessutom kravet på kommunerna 
att kontrollera kvaliteten i sin egen organisation, alltifrån nämnd och 
förvaltning till skolverksamheten samt varje skolenhets, rektors och lärares 
skyldighet att ägna sig åt sådana uppgifter. Den statliga granskningen har 
således framför allt en kontrollerande funktion. Fördelningen av makt och 
ansvar inom skolorganisationen i tre av de fyra kommunerna kan liknas vid 
den professionella modellen med starka inslag av den politiska modellen. Ett 
stort ansvar har decentraliserats till de kommunala politikerna och de 
professionella. I den fjärde kommunen finns även inslag av friskolor som står 
friare visavi kommunens kontroll. I ett decentraliserat styrsystem där målen 
ska tolkas på de lokala nivåerna fungerar de statliga granskningarna även som 
indirekta styrningsinstrument (Petterson & Wallin, 1995). Genom sin utform-
ning och inriktning kommunicerar de hur kommunerna förväntas genomföra 
uppdraget (Segerholm, 2003b). De är därmed en god hjälp i implementeringen 
av de många successiva reformer som präglat den obligatoriska utbildningen 
det senaste decenniet (Lundgren, 2002). Det lärande som förväntas äga rum 
på den lokala nivån och i skolenheterna handlar om att förstå de krav som 
statsmakterna ställer och om vikten av att man på lokal nivå kontrollerar att 
man gör det man ska. Möjligen är det just det man är positiv till i kom-
munerna, att man får ”hjälp” med att förstå vad som förväntas? Flera av de 
kommunala informanterna talar om Skolverkets granskningar som givande. 
Eftersom granskningarna genomförs som en dialog, kanske det är formen 
man framför allt är tilltalad av – granskningarna blir ett stöd i förbättrings-
ambitionerna? Policymässigt kan man se en förskjutning från diskussioner och 
beslut om skolans innehåll och mål, till diskussioner och beslut som koncen-
treras till mätning och kontroll av måluppfyllelse, vilket skulle tala för att 
NPM-tekniker gör sig gällande inom skolområdet. Detta framträder också 
tydligt i vårt material där den interna kvalitetsgranskningen har fått större och 
större utrymme (utom i Lilla Norra). 

Utifrån vårt material är det tydligt att den kommunala revisionen framför 
allt försöker att kontrollera att kommunen har en intern styrnings- och 
ledningsorganisation samt adekvat uppföljning av beslut och deras genom-
förande när det gäller skolområdet. I vissa fall har revisionen också tagit sig an 
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speciella, mer verksamhetsanknutna aspekter såsom mobbning och skol-
skjutsar. De påpekanden som görs av revisorerna leder ofta, men inte alltid till 
åtgärder. Även här finns förutom kontroll ett lärande inslag; nämndsleda-
möterna lär sig vilket ansvar de förväntas ta när det gäller att fatta beslut samt 
att se till att besluten verkställs. Förvaltningscheferna tycks i allmänhet ha 
betydligt bättre kunskap och insikt i dessa frågor. Beslutsfattarnas uppfatt-
ningar om den kommunala revisionen är blandade och mest positiva i den 
kommun där man har utvecklat ett väl fungerande system för kvalitets-
granskning. I den kommun där den interna kvalitetsgranskningen är minst 
märkbar och där statens granskningar de senaste åren har inskränkts till 
enskild tillsyn, är man överlag mer negativ till extern granskning. De 
förändringar som revisionen leder till handlar mindre om policy inom 
skolområdet och mer om policy inom politik och administration/förvaltning. 
I så motto verkar det som om genomslaget är större i den kommun som också 
har en utbredd intern kvalitetsgranskning. Revisionen är mer aktiv och 
ambitionsnivån tycks också vara högre generellt i denna kommun. Det ska 
emellertid understrykas att detta är tolkningar som är något osäkra då vårt 
material är begränsat (fyra kommuner). Å andra sidan förstärks en sådan 
tolkning av att den kommunala revisionen tycks mindre omfattande och även 
mötas av visst motstånd i den kommun som har minst utvecklad intern 
kvalitetsgranskning. Kanske är det så att inställningen till de olika sorternas 
granskningar som förekommer blir mer positiv ju mer man är van vid att 
granska och bli granskad? 

Mediegranskning, har både lärande (informerande) och opinionsskapande 
funktion men i förhållande till medborgarna och inte i första hand i förhål-
lande till beslutsfattarna. Man kan förstås fråga sig vad det är medborgarna lär 
när pressens ”tillslag” är av tillfällig karaktär och påfallande ofta handlar om 
individuella tillsynsärenden. Medborgarna lär sig därmed om sådant som rör 
enskilda elevers rätt till viss utbildningsstandard. De intervjuade politikerna 
och tjänstemännen efterlyser också pressgranskningar som är mer övergri-
pande. Frågan är om de därmed skulle ha lättare att hantera pressgransk-
ningarna. Den uppmärksamhet som nedläggningen av byskolor har fått i det 
Norra länet talar emot det. I flera artiklar har journalisterna redovisat 
befolkningsunderlag, framtidsprognoser etc. för hela kommunen för att belysa 
läget för byskolorna. Reportagen är fortfarande kritiska mot beslutsfattarna 
och det är förmodligen detta samt den opinion som skapas på det sättet som 
bidrar till svårhanterligheten. Pressens ”oberäknelighet” är en annan sida av 
det svårhanterliga. Om pressen har en opinionsskapande funktion och förmår 
skapa offentlig debatt eller inte, har också mycket att göra med det lokala 
sammanhanget. Det måste finnas något i en kommun som både har 
nyhetsvärde och som förmår engagera medborgarna. Utan ett sådant lokalt 
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sammanhang förefaller medias betydelse som offentlig informatör, granskare 
av den formella makten och medborgarnas språkrör vara ganska begränsad. 

Huruvida andelen fristående skolor i en kommun har någon inverkan på de 
granskningar som genomförs och hur de uppfattas är svårt att uttala sig om. 
Endast en av de fyra kommuner som ingår i vår undersökning har någon 
större andel friskolor eller andra alternativa driftsformer att tala om. I vårt 
material syns ingen avgörande skillnad vare sig när det gäller mängden 
granskningar, inriktning eller användning. Det är dessutom i första hand 
Skolverkets uppgift att granska fristående skolor, vilket möjligen är en orsak 
till varför inga intervjuutsagor berör dessa. I kommuner där den driftsformen 
saknas behöver inte den typen av specialgranskningar genomföras, vilket kan 
vara ett skäl till att det inte nämnts av de tre andra kommunernas företrädare. 
Men påverkas granskningen av nämnd och förvaltning på något sätt i 
kommuner där en stor andel av skolorna är fristående? Den frågan är värd att 
undersöka mer ingående. 

Olika sorters granskningsrapporter används i specifika sakfrågor när det 
gäller skolverksamheten. Våra resultat pekar på att granskningarna nyttjas i 
sådana sammanhang där politiker och förvaltningstjänstemän möter 
skolpersonal, föräldrar och elever i direkta diskussioner. Det tycks således som 
att granskningar av olika slag och av olika aktörer kan understödja demokrati-
aspekter som kunskapsbildning, opinionsbildning, öppna diskussioner, de-
batter och liknande inom skolområdet. Övriga demokrativärden som under-
stöds av granskningarna är nationell likvärdighet och genomskinlighet, det vill 
säga att ansvariga kan ställas till svars för hur de förvaltar skatteresurser i 
förhållande till en nationell standard. Det första demokrativärdet står framför 
allt Skolverkets granskningar för. Deras granskningar ger också kunskap om 
skolverksamheten i landet i stort och gagnar på så sätt ansvarsutkrävande på 
nationell nivå. Den kommunala revisionen omtalas som garant för medbor-
gerlig insyn i den kommunala verksamheten i stort i intervjuutsagorna, vilket 
tolkas som att det är möjligheten till ansvarsutkrävande som är det stora 
demokratiska värdet med den granskningsformen. Pressens granskningar 
synes framför allt vara opinionsskapande samt fungera som vissa medborgares 
kommunikationskanal gentemot politiker, förvaltningstjänstemän och övrig 
allmänhet när det handlar om specifika sakfrågor inom skolans område. 
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10. GRANSKNING PÅ DET MILJÖPOLITISKA OMRÅDET 

Policyområdets kännetecken 

Kommunalt miljöarbete är mångfacetterat och ett i hög grad fragmenterat 
policyområde. Som en följd av att kommunerna förpliktigades att utarbeta en 
lokal Agenda 21 har traditionella miljöskyddsprogram (också benämns som 
miljövårdprogram eller helt enkelt miljöprogram) blivit en del av en mycket 
bred tvärfacklig process som även involverar det lokala näringslivet och med-
borgare. Olyckligtvis bedrevs Agenda 21 som ett projekt som aldrig lyckades 
genomsyra hela den kommunala verksamheten. Det mest konkreta resultatet 
av Agenda 21 är det kommunala åliggandet att medverka i uppnåendet av de 
av riksdagen antagna målen för miljökvaliteten inom 15 områden som 
omfattar sådana globalt samarbetskrävande mål såsom ”begränsad klimat-
påverkan” till mer lokalt betonade mål såsom ”god bebyggd miljö” 
(Miljömålsrådet, 2004).  

Miljöbalken (MB, SFS 1998:808) är den övergripande lag som idag gäller 
för miljöområdet.49 Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, generalläkaren, 
länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna, i enlighet med vad 
regeringen bestämmer (MB, kap 26 §3). En mycket stor del av arbetet med att 
säkerställa att miljöbalkens bestämmelser följs ska utföras av verksamhets-
utövarna själva. Bestämmelser om egenkontroll gäller alla som bedriver verk-
samhet eller vidtar åtgärder inom hela miljöbalkens tillämpningsområde. Flera 
myndigheter har ett delat ansvar för miljötillsynen och ett samordningsorgan 
har inrättats för detta ändamål (SFS 2001:1096, 21 §).  

Tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller 
vidtar en åtgärd kallas i miljöbalken för operativ tillsyn. Den operativa till-
synen består av både kontroll och rådgivning. Operativ tillsynsmyndighet kan 
vara en kommun, en länsstyrelse, en annan regional myndighet eller en central 
myndighet.  

Naturvårdsverket svarar för central tillsynsvägledning dvs. att samordna, 
följa upp och utvärdera den operativa tillsynen samt ge stöd och råd till de 
operativa tillsynsmyndigheterna. I övrigt är tillsynsvägledningen uppdelad 
mellan olika myndigheter. Naturvårdsverkets tillsyn ingår i myndighetens upp-
följnings- och utvärderingsverksamhet. När det gäller generella miljöinsatser 
och program, exempelvis lokala investeringsprogram (LIP), har Naturvårds-
verket ett generellt uppföljnings- och utvärderingsansvar. 

Länsstyrelserna har ansvaret för tillsynen av större miljöstörande 
verksamhet och kemikaliehantering, dammar och annan vattenreglering samt 
                                                 
49 Lagen syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl (1 kap1§). 
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skyddade naturområden och en viss tillsynsvägledning. Beträffande LIP har 
länsstyrelsen i uppgift att granska kommunernas verksamhetsrapporter. 

Kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder utövar tillsyn över miljö- och 
hälsoskyddet (enligt 9 kap i Miljöbalken) med undantag för sådan miljöfarlig 
verksamhet som kräver tillstånd, över hanteringen av kemiska produkter 
(enligt 14 kap.) och över avfallshanteringen (enligt 15 kap.). En del av den 
operativa tillsynen kan regeringen eller länsstyrelserna överlåta till 
kommunerna. I de fall kommunens hälso- och miljönämnd (eller motsvar-
ande) tilldelats ansvaret för den operativa tillsynen uppträder nämnden som en 
självständig myndighet. Nämnden kan i sin tur delegera tillsynen till miljö-
förvaltningen och dess miljöinspektörer. Miljönämndens uppdrag skiljer sig 
från andra kommunala nämnders uppdrag genom att miljönämnden utövar 
tillsyn över övriga kommunala verksamheter och kommunala bolag.  

Kommunala revisorer har också ett generellt uppdrag att granska all 
verksamhet under hälso- och miljöskyddsnämnden (motsvarande), med 
undantag för ren myndighetsutövning. I detta ligger att granska kommunernas 
övergripande miljöinsatser och miljöarbete. 

Kravet på miljöanpassad försörjning av boende, transporter och annan 
teknisk och social service har lett till att miljö- och byggnadsnämnd har slagits 
ihop i en enda nämnd i vissa kommuner, medan miljönämnden i andra 
kommuner inlett samarbete med byggnads- och/eller andra nämnder. I våra 
fallstudier har kommunerna Lilla Norra och Lilla Södra sammanslagen miljö- 
och byggnadsnämnd medan kommunerna Stora Norra och Stora Södra har 
skilda nämnder för miljö- och byggnadsärenden. 

Oberoende av organisationsform är miljönämnd eller miljö- och 
byggnadsnämnd pådrivande i utformningen av lokala miljömål och åtgärder. 
Enligt Ricklander, (2000) känner sig övriga kommunala förvaltningar och 
nämnder inte riktigt delaktiga i detta arbete. Det senare gäller även andra 
intressenter såsom företag och folkrörelser.  

I samtliga fyra undersökta kommuner har politiker och tjänstemän 
regelbundna kontakter med företag och i mindre grad med folkrörelser och 
föreningar. Kontakterna gäller i första hand tillväxtorienterade näringslivs-
frågor. T.ex. i kommunen Stora Norra har man ett så kallat Näringslivsforum 
där både politiker och tjänstemän medverkar. Liknande samråd sker även i de 
andra tre kommunerna. Beträffande miljöfrågor förekommer kontakter med 
näringslivet i samband med tillsynsärenden. Dessutom förekommer, så som i 
kommunen Lilla Södra, ”ständig dialog” med företagarna angående hur man 
uppfyller miljölagstiftningen. Kontakter med folkrörelser är sporadiska och 
gäller ofta enstaka frågor. 

Granskningen av miljönämnden skiljer sig från andra nämnder eftersom 
dess huvudsakliga uppgift är tillsyn. Den synar både privata företag och 
offentliga verksamheter. Tillsynsverksamhet sker dels på delegation från 
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statliga myndigheter och länsstyrelsen, dels på eget bevåg när det gäller att 
utvärdera hur de av kommunen utarbetade miljömålen genomförs. Även i det 
senare fallet föreligger tillsynsskyldighet enligt miljöbalken. Dessutom sker 
tillsynsverksamhet på uppdrag av statliga myndigheter vilket innebär att de 
senare i sin tur synar hur miljönämnden genomför sitt uppdrag.  

Granskarnas arbete 

Kommunal revision är den mest omfattande och systematiska granskning som 
genomförs i kommuner. Denna årliga revision inriktas på flera fråge-
ställningar: 

- vilka spörsmål har miljönämnden arbetat med, 
- vilka beslut har tagits, 
- hur har man genomfört tillsynsärenden som delegerats till nämnden, 
- vad gör man med de skattemedel man får för verksamheten. 

 
Kommunernas egna revisorer biträds oftast av professionella revisorer från 
Komrev. Den senares modell fokuserar på om nämndernas kontroll över 
verksamheten är tillräcklig med avseende på ledning och styrning, uppföljning 
och rapportering samt resultat och måluppfyllelse. Dessa aspekter utvärderas i 
förhållande till verksamhetsutveckling, ekonomi och brukartillfredsställelse. 

Om man sedan tittar närmare på kommunal revision i våra fallkommuner 
ser vi följande skillnader. I Lilla Norra (2 revisionsrapporter) visar tyngd-
punkten i granskningen på riktlinjer på såväl verksamhets- som ekonomisk 
uppföljning samt på organisatoriska mål. Det beror på bristfälligheter i dessa 
avseende. I Stora Norra (4 revisionsrapporter) uppmärksammas miljömålen 
och miljöpolicy. Här förekommer ett problem som är av generell betydelse, 
nämligen att de övergripande målen och policyfrågor är svåra att definiera på 
ett tydligt sätt medan operativa mål (t.ex. minst 150 livsmedelsprover ska tas 
under året) är lättare att definiera och följa upp. I Lilla Södra (2 revisions-
rapporter) tar kommunal revision sin utgångspunkt i den decentraliserade 
ledningsformen med mål- och ramstyrning. Slutligen i Stora Södra (5 
rapporter) uppmärksammas ekonomiska frågor, bl.a. fakturahantering och 
rutiner angående tjänsteresor (p.g.a. ett antal ekonomiska oegentligheter) samt 
integrering av miljömålen i kommunens övriga verksamheter (som ett resultat 
av ett ambitiöst agenda 21 arbete). 

Mediebevakningen av miljöfrågor sker främst i lokala tidningar. Resurserna 
för lokal bevakning har krympt ordentligt. Media informeras regelbundet om 
kommunal och statlig granskning. Dessutom bjuds media in till press-
konferens efter varje nämnds möte. Det finns skillnader mellan Lilla Norra 
och Lilla Södra trots att båda kommunerna bevakas av två länstidningar. I 
Lilla Norra upplever man en ordentlig neddragning av mediebevakningen 
medan miljöområdet i Lilla Södra uppmärksammas med ”förhållandevis stor 
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andel artiklar”. I Stora Norra uppmärksammas miljöfrågor alltmer i 
tidningarnas webbupplaga. I Stora Södra har mediebevakning inriktats på 
tillsynsärenden. 

Alla fyra studerade kommuner bedriver i varierande former intern 
granskning. I Lilla Södra gäller intern granskning om nämndens tillsyns-
utövning är förenlig med miljöbalkens intentioner. I Stora Norra har man 
utvecklat en kvalitetshandbok för att se hur man lever upp till miljöbalken. I 
Stora Södra berör intern granskning miljöbokslut och hur miljöarbete i 
kommunen fortskrider.  

Inom få kommunala policyområden är statlig tillsyn så omfattande som 
inom miljöområdet. Det beror inte enbart på de nationella åtagandena om ett 
ekologiskt hållbart samhälle, såsom de kommer till uttryck i formuleringen 
och genomförandet av miljökvalitetsmålen, men också på grund av en lång-
varig tradition av tillsyn av livsmedelskvalité, djurhållning, vattenhushållning, 
mm.  

Länsstyrelsen är den myndighet som följer kommunernas miljöverksamhet i 
sin helhet genom både enkätundersökningar och årliga besök. Länsstyrelsen 
granskar kommunernas resurser, kompetensförsörjning, jävsförhållande mm. 
Vissa länsstyrelser lägger fram åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets-
normerna (t.ex. kvävedioxid) och kräver att kommunerna rapporterar om hur 
de klarar dessa normer. Länsstyrelserna fungerar också som ”tillsyns-
vägledare” och undersöker hur mycket kommunerna gör i tillsynsverksamhet. 
Dessutom bedriver de egen granskning av specifika områden av riksintresse 
såsom våtmarker, landskap av kulturmiljövärden, med mera. 

Statliga myndigheter är olika aktiva. Livsmedelsverket uppfattats som den 
mest aktiva med årliga besök för att utvärdera hur kommunerna bedriver livs-
medelstillsyn. Man kontrollerar kommunens besöksprogram av olika närings-
ställen och andra platser som tillhandahåller livsmedel. Något mindre aktiv är 
Jordbruksverket med sin granskning av hur kommunerna sköter djurtillsyn. 
Därefter kommer flera statliga myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Natur-
vårdsverket, Boverket, m.fl. Dessa myndigheter genomför mer sporadisk 
tillsyn antingen genom att granska specifika åtgärdsprogram eller planer 
och/eller att de kommer på tillsynsbesök. 

Bland övrig granskning kan nämnas utvärdering av en specifik miljöfråga 
där miljönämnden saknar expertis som genomförs av högskolan eller 
universitet i Stora Norra och Stora Södra. Dessutom har högskolestuderande 
också skrivit examensarbeten på eget initiativ. 

Näringslivets eventuella synpunkter på kommunernas miljöpolitik framförs 
i de informella träffar som politiker och tjänstemän har med lokala företagare. 
Folkrörelser inom miljöområdet t.ex. Naturskyddsföreningen och Green-
peace, däremot märks inte vare sig i arbete med utformningen och genom-
förandet av lokala miljömål eller som remissinstanser för miljönämndernas 
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verksamhetsplaner. I samtliga fyra kommuner har medborgargrupper varit 
delaktiga i lokala utvecklingsgrupper och planprocesser. 

Kommunala beslutsfattarnas erfarenheter  

Miljönämndens verksamhet styrs i mycket hög grad av speciallagstiftning och 
en betydande del av verksamheten är tillsynsärenden som sker på uppdrag av 
statliga myndigheter. Politiker och tjänstemän har varierande uppfattning om 
den omfattande granskning av verksamheten som bedrivs.  

Beträffande kommunal revision finns en allmän uppfattning att denna form 
av revision kommer med pekpinnar och påtalar om något har blivit sämre. 
Revisorer pekar på behovet att tänka igenom olika spörsmål och komma med 
förbättringsförslag. Kommunal revision anses fungera som en drivkraft för att 
förnya verksamheten och vidta åtgärder som är anpassad till de lokala 
omständigheterna. Det finns dock skillnader mellan kommunerna angående 
olika aspekter av kommunal revision.  

I Stora Norra tycker man att ”Kommunal revision är skräp och påverkar 
våra rutiner medan statliga granskare inte granskar samma sak”. I denna 
kommun menar man att ”kommunrevisorerna har varit intresserade av att 
följa upp förbättringsarbetet men nämnden har haft svårt att visa framsteg vid 
varje revisionstillfälle”. I Stora Södra tycker man att man har ”en bra 
inställning till kommunal revision som gör att det förekommer hög trovärdig-
het för granskningen som så långt som möjligt fokuserar på förbättrings-
metoder”. Men i Stora Södra menar man att ”kvalitén på granskningen 
varierar beroende på person och kompetens”. Man efterlyser ”någon slags 
minimistandard som kan göra att man upplever miljönämndens arbete 
trovärdigt”. 

Beträffande kontakter mellan kommunala revisorer och nämndpolitiker och 
tjänstemän ser de flesta intervjuade positiv på det ”samarbete” som före-
kommer. Man tycker inte att de öppna kanalerna mellan kommunala revisorer 
å ena sidan och miljöpolitiker och tjänstemän å andra sidan påverkar 
revisorernas arbete. Syftet med revisionen är att ”förbättra verksamheten i alla 
avseende och inte enbart kritisera hur man sköter verksamheten. Den öppna 
dialogen främjar förutsättningarna för förändringsarbetet”. I både Stora Norra 
och Stora Södra anser man att de kontakter man har med kommunala 
revisorer under granskningsprocessen inte påverkar granskningens oberoende 
ställning. Inte heller tycker man att möjligheter att kommentera gransknings-
rapporter innan dessa offentliggörs på något sätt påverkar revisionens 
andemening. Det senare leder ofta till att man kan ”rätta till sakfel och lämna 
kompletterande uppgifter om så behövs”.  

En allmän uppfattning är att det nästan inte finns några partipolitiska 
beräkningar då det gäller granskning av miljöarbete. Men som en av de 
intervjuade i Stora Norra påpekade förekommer alltid ”politiskt utnyttjande” 
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av granskningsrapporter. Men på det hela taget dominerar personliga 
ställningstaganden inom det miljöpolitiska området. 

Vad gäller medias granskning förekommer rätt ofta följande kommentar: 
”Goda nyheter såsom att kommunens program skulle leda till lägre halt av 
vissa kemiska ämnen uppmärksammas inte i media, däremot får salmonella i 
kebabkött stora rubriker.” I Stora Norra menar man att ”goda nyheter inte har 
samma nyhetsvärde som olyckshändelser” och att media därmed ibland 
fokuserar på ”fel frågor”. I Lilla Norra upplever man neddragning av lokal 
bevakning som ett problem eftersom miljönyheter blir ”små informations-
notiser”. I Stora Södra menar man att tidningar ”gör sina nedslag i olika 
ärenden beroende på hur insatta journalisterna är… i vissa frågor gör media 
djupdykningar… man lyfter upp vissa tillsynsärenden och ställer det lilla 
företaget mot den stora myndigheten”. I Lilla Södra anser man att massmedia 
på det hela taget ”framställer vårt arbete på ett väldigt bra sätt, till gagn för 
miljön i kommunen. Medias granskning är viktig ur medborgarperspektiv 
eftersom medborgarna ser vad vi gör och nämndens granskning är kopplad till 
kvalitén av enskilda projekt”. Däremot upplever man i Stora Norra att 
invånarna är mer styrda av massmedia än av kommunens egen information till 
hushållen. 

I alla fyra kommuner ordnas pressträff efter varje miljönämndsmöte men 
den mediala belysningen av miljöfrågor begränsas till mycket korta notiser 
utom när det gäller olyckshändelser och dylikt. De årliga revisionsberättelserna 
får föga uppmärksamhet. I Stora Norra och Stora Södra anser man att det inte 
finns några klara riktlinjer i medias granskning av kommunens miljöarbete och 
den får ”endast effekt i form av något slags brandlarm”.  

Relationen med media bedöms vara alltifrån tillfredställande till ansträngd. 
Politiker och tjänstemän betraktas som informationsförmedlare men någon 
meningsfull dialog i miljöpolitiska frågor förekommer sällan. Regelbundna 
kontakter mellan media och miljönämnd och/eller miljöförvaltning före-
kommer inte i någon av de fyra kommunerna. 

Den statliga tillsynen betraktas som mycket värdefull i ett sådant viktigt 
policyområde. Eftersom mycket av miljönämndens tillsyn sker på delegation 
finns egentligen ännu större behov av statlig insyn i olika former. Dessutom är 
arbetet med miljömålen både tidskrävande och komplicerade och kräver 
handledning från statliga myndigheter. I detta sammanhang påpekas den 
betydelse som länsstyrelsens granskning har. I Stora Norra menar man att 
länsstyrelsens granskning inte har ”haft en anda av kontroll men råd och 
anvisningar med syfte att man skulle bli bättre”. I Stora Södra menar man att 
länsstyrelsens granskning är ”både bred och fokuserad på viktiga områden och 
har blivit användbar i övergripande diskussion av miljöfrågor i både nämnden 
och förvaltningen”. Den andra statliga myndighet som lyfts fram i flera 
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intervjuer är Livsmedelsverket. En av de intervjuade i Stora Södra menar att 
”det får gärna vara fler myndigheter som granskar som Livsmedelsverket”. 

Kommentarer om övrig granskning är rätt sparsam. Dock framförs vissa 
åsikter om enskilda medborgares granskning. Dessa åsikter kan betraktas som 
rätt traditionella. Detta illustreras av en kommentar från en politiker i Stora 
Norra: ”Medborgare granskar dagligen kommunens verksamheter som är 
publika – snöskottning, gräsklippning – där medborgarna direkt kan påverka 
verksamheten. Politiker är inga främmande fåglar. Människor ringer till 
politiker och uttrycker sina åsikter. Det är bästa beviset beträffande medborg-
erlig granskning.” I Stora Södra pekar man på att medborgarnas åsikter till-
varatas av de politiska partierna och det är till dessa medborgarna ”bör vända 
sig med sina åsikter”.  

Betydelsen av granskning 

I alla fyra kommuner pekar de intervjuade på den vedertagna betydelsen av 
kommunal granskning: 

- den utgör en sporre till förändringsarbete, 
- den ger en uppfattning om hur den enskilda kommunen ligger till i 

miljöarbetet, 
- den identifierar problem, 
- den får utomstående att undersöka hur verksamheten bedrivs, 
- den bidrar till bättre handläggningsrutiner. 

 
Den mest betydelsefulla aspekten av granskningen är dock dess betydelse för 
den kommunala demokratin. Här förekommer skilda uppfattningar både 
mellan kommuner och mellan politiker och tjänstemän. 

Några av de intervjuade önskar att allmänheten skulle kunna framföra 
synpunkter på revisionsrapporter. Dessa rapporter ”ger uttryck för stämningar 
– antingen avståndstagande eller instämmande – med den förda politiken” 
och borde fungera som en instruktionsbok men det gör den ännu inte.  

Man menar att granskningen befordrar den demokratiska processen. Dock 
saknar man för närvarande lämpliga sätt att använda dessa rapporter för att 
uppmuntra allmänhetens intresse och i förlängningen dess medverkan i t.ex. 
uppnåendet av miljömålen.  

I de undersökta kommunerna har arbetet med miljömålen kommit olika 
långt. I Stora Norra och Stora Södra försöker man ta reda på människors 
åsikter genom att på ett tidigt stadium gå ut och fråga. I Lilla Norra och Lilla 
Södra har man slagit ihop miljö- och byggnadsnämnden och har tillämpat 
olika modeller för att öka delaktigheten i framtagandet av en ny översiktsplan. 
I Lilla Södra är det den så kallade Bräckemodellen som tillämpas. Enligt denna 
modell skapar man lokala utvecklingsgrupper. Med hjälp av studiecirklar och 
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geografiskt spridda möten skapar man föreställningar om att det faktiskt går 
att påverka politiken.  

Dock framträder ett viktigt problem, nämligen att deltagandet i öppna 
möten är väldigt ojämnt. Gäller det etablering av t.ex. ett lågprisvaruhus 
kommer många människor. Däremot blir deltagandet väldigt lite när det gäller 
arbete med lokala miljömål som inte upplevs lika angeläget. Dessutom finns 
skillnader mellan engagemanget ute i byarna respektive i förorterna. Lokala 
utvecklingsprogram och behovet av granskning engagerar folk mer ute i 
byarna än i städernas förorter. När det gäller att vidta miljöfrämjande 
aktiviteter på eget initiativ gäller samma förhållande.  

Sammanfattning 
En översiktlig studie av revisionsrapporter visar brister i styrstrukturen i de 
fyra kommunerna (se också Ricklander, 2000). Den är inte tydligt nog och 
försvårar både målstrukturering och måluppfyllelse. Däremot fungerar den 
traditionella kontrollverksamheten ute på fältet. De undersökta kommunernas 
egna företrädare – både politiker och tjänstemän – anser att revisionsrapporter 
påverkar både nämnd- och förvaltningsledning och att rapporterna ger 
initiativ till att göra något. 

Avslutningsvis kan nämnas några önskemål beträffande förbättrad 
kommunal granskning. Ett tydligt önskemål är behovet av tätare granskning, 
både av de egna revisorerna och av länsstyrelsen och andra statliga myndig-
heter. Livsmedelsverket framställs som ett bra exempel på detta. I detta 
sammanhang önskar man att granskningen skulle innehålla bättre vägledning 
om såväl resursanvändning som arbetssätt.  

Ett annat önskemål gäller tydligare redovisning av verksamhets- respektive 
kommunalt perspektiv. I dag betonas verksamhetsperspektiv på bekostnad av 
det kommunala perspektivet. Några av de intervjuade menar att man ”måste 
titta på verksamheten som helhet mot bakgrund av den kommunala 
strukturen”.  

Förbättrad kommunal information beträffande de egna och andra 
revisionerna står också på önskelistan. Det vore önskvärt att hålla 
granskningsverksamheten som en öppen process för att så många som möjligt 
ska medverka, kvalitén blir bättre om man för en dialog. 

Behov av samråd som är mer omfattande än i dag är ett annat önskemål. 
Demokratin kan förstärkas genom att ”skapa medborgarkultur”. Det vore i 
detta sammanhang önskvärt att inrätta en ”medborgarnämnd” som tittar på 
de granskningsformer som finns och hur dessa kan förbättras. Uppföljningen 
av miljöbalken och genomförandet av lokala miljömål är ”något nytt” och 
man borde kunna använda tillfällen till att stärka medborgardeltagandet.  

Ett tilläggsönskemål som framfördes av en tjänsteman på Länsstyrelsen i 
Södra Länen är behovet av sanktioner. Den nuvarande granskning som 
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genomförs av länsstyrelser är ”tandlös” eftersom man saknar sanktions-
möjligheter för att se till att kommunerna uppfyller kommunallagen och andra 
lagstiftningar. Det skulle innebära att man ”ingriper i det kommunala själv-
bestämmandet”. 



 

 174



 

 175

11. GRANSKNING PÅ NÄRINGSLIVSOMRÅDET 

I kapitlet beskrivs inledningsvis den verksamhet som idag förekommer på 
näringslivsområdet i kommunerna. Därefter redogörs för den gransknings-
verksamhet som finns i de fyra kommunerna och likaså beslutsfattarnas 
erfarenheter av densamma. Avslutningsvis analyseras granskningarnas betyd-
else för kommunal näringslivspolicy och lokal demokrati. 

Policyområdets kännetecken 

I kommunerna förekommer idag minst fyra former av närings(livs)-
verksamhet. För det första bedriver kommuner och landsting näringsverk-
samhet i egen regi utan vinstsyfte i kommunägda företag. Syftet är att erbjuda 
kommuninvånarna allmännyttiga anläggningar och tjänster. Den vanligaste 
bolagsformen är aktiebolag (utgör 96% år 2002) och den näst vanligaste är 
stiftelseformen. För det andra bedriver kommuner och landsting någon form 
av generell näringslivspolitik i syfte att allmänt främja näringslivet i kom-
munerna. För det tredje ger kommunallagen kommunerna en möjlighet att 
bedriva riktad näringslivspolitik. Kommunerna kan ge ett riktat stöd till 
enskilda näringsidkare om det finns synnerliga skäl för det. En fjärde form av 
näringsverksamhet som kan nämnas i sammanhanget är kommuners entrepr-
enadverksamhet eller köp av verksamhet utifrån.  

Kommunal företagsverksamhet, den första formen av näringsverksamhet, 
är ingen ny företeelse. Redan i slutet av 1800-talet fanns många kommunala 
företag i städerna, t.ex. el- och vattenförsörjningsföretag. Storleken på den 
kommunala företagssektorn skiljer sig idag påtagligt mellan olika kommuner, 
men samtidigt är den utan jämförelse den största näringsverksamhet som 
bedrivs i kommunerna. De kommunägda företagen omsatte 2002, 
120 miljarder kronor och företagen hade tillgångar till ett beräknat värde av 
475 miljarder (SCB, 2003). Främst handlar det om fastighets- och uthyrnings-
verksamhet och el-, gas-, värme- och vattenförsörjning (ibid, s.63). Kommun-
ernas bolagsverksamhet kan jämföras med nettokostnaderna för all kommunal 
verksamhet som samma år var 370 miljarder kronor. Sammantaget innebär det 
att 25 procent av hela kommunkoncernens verksamhet bedrivs i bolagsform 
(beräknat på 490 miljarder). Entreprenadverksamhet är i kronor räknat den 
näst största näringsverksamheten. Kommunernas köp från olika entreprenörer 
uppgick till 40 miljarder kronor eller 11 procent av kommunernas totala 
verksamhetskostnader (beräknat på 370 miljarder). Allmän och riktad 
näringslivspolitik omsätter betydligt mindre resurser, men det finns ingen 
samlad redovisning av hur mycket resurser som avsätts på detta. Även om 
kommunal näringslivspolitik inte handlar om så mycket pengar, betraktas 
politikområdet som ett strategiskt mycket viktigt område och många kom-
muner bedriver idag en aktiv lokal näringslivspolitik.  
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Kommunal näringslivspolitik har rötter långt tillbaka. Det finns exempel på 
näringslivspolitik i städerna för 100 år sedan (Hanberger, 1997). Men en 
näringslivspolitik som liknar dagens introducerades först i början av 1960-talet 
i de större kommunerna. På bred front växer kommunal näringslivspolitik 
fram som ett nytt kommunalt politikområde under 1980-talet (Hjern, 1989) 
och därefter har i stort sett alla kommuner utvecklat någon form av 
näringslivspolitik (Pierre, 1996). Kommunerna byggde upp kompetens för att 
kunna främja en allmän näringslivsutveckling i kommunen och politikområdet 
kännetecknas av en tilltagande professionalisering under 1980-talet (Hjern, 
1989). För de flesta kommuner är syftet först och främst att skapa så goda 
strukturella förutsättningar som möjligt för det lokala näringslivets utveckling 
(Hanberger, 1992; Hjern, 1989; Pierre, 1996). Kommunal näringslivspolitik 
organiseras i form av bolag, stiftelse eller nämnd, där bolag och stiftelser är de 
friaste formerna. Den politiska kontrollen och möjligheterna till insyn är också 
i de flesta fall mindre i bolag och stiftelser jämfört med nämnder.50  

Förutom dessa fyra former av näringsverksamhet kan kommunerna också 
användas i den statliga näringslivspolitiken. Kommunerna har dock inget 
formellt uppdrag eller ansvar när det gäller exempelvis hanteringen av de 
statliga företagsstöden, men i många fall fungerar kommunens näringslivs-
enhet som den första instansen när företag undersöker möjligheten att få 
statligt stöd. Kommunernas näringslivskontor fungerar också ofta som en 
förmedlande länk mellan företagen och kommunen.  

Kommunägda företag i fyra kommuner 
Vilken omfattning har den kommunala företagssektorn i de undersökta kom-
munerna? I kommun Stora Södra omsatte sju kommunala företag drygt en 
miljard kronor 2002, vilket motsvarar 8 000 kronor per invånare och år. Det 
kan jämföras med Stora Norra där 13 kommunala företag omsatte så mycket 
som två och en halv miljard kronor samma år, vilket motsvarar 34 000 kronor 
per invånare och år (Årsbok för Sveriges kommuner, 2004).51 I Lilla Södra 
omsatte två företag 100 miljoner kronor eller drygt 6 000 per invånare och år. 
Åtta företag i Lilla Norra omsatte samma år 200 miljoner kronor, 
motsvarande knappt 15 000 kronor per invånare och år. Det visar att skillnad-
erna är stora mellan kommunerna. Kommun Stora Norra utmärker sig genom 
att ha en mycket stor kommunal företagssektor och kommun Lilla och Stora 

                                                 
50 Förutom organisationsform och uppgifter kan ambitionsnivå och strategi skilja sig i kommunal 
näringslivspolitik. Näringslivspolitiken kan vara mer eller mindre ”offensiv” (Hjern, 1989), ”traditionell” eller 
”modern” (Pierre, 1996). Likaså kan den vara mer eller mindre inriktad mot den lokala, nationella eller globala 
ekonomin (Hanberger, 1992). 
51 SCBs redovisning av de kommunala företagen stämmer inte exakt med hur kommunerna själva redovisar 
antal företag och kostnader. 
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Södra en relativt liten. Som jämförelse omsatte de kommunägda företagen i 
landet som helhet i genomsnitt drygt 13 000 kronor per invånare 2002.52 

Kommunernas näringslivspolitik 
De fyra undersökta kommunerna organiserar näringslivspolitiken på olika sätt. 
Före 2001 var näringslivspolitiken i Lilla Södra organiserad i bolagsform. 
Därefter har den integrerats i kommunen och sorterar politiskt under 
kommunstyrelsen och förvaltningsmässigt under kommunkansliet. En 
näringslivschef har ansvar för det operationella arbetet. 

I Stora Södra har ett informellt näringslivsråd inrättats, bestående av främst 
kommunalråd och oppositionsråd. Näringslivsrådet svarar för den politiska 
styrningen och kontrollen av näringslivspolitiken och det strategiska närings-
livsarbetet. Det operativa arbetet sköts av en näringslivschef som organisator-
iskt tillhör stadskansliet. 

Lilla Norra har valt att organisera näringslivspolitiken på ett tredje sätt. 
Kommunen har en stiftelse (fond) som leds av en styrelse med kommun-
styrelsens ordförande i spetsen. En förhållandevis stor förvaltning har inrättats 
med en näringslivschef som ytterst ansvarig tjänsteman. Fonden har om-
fattande kontakter med det lokala och regionala näringslivet. 

Kommun Stora Norras operativa näringslivsorganisation avviker mest från 
de övriga kommunernas. Ett särskilt tillväxtkontor har inrättats som organ-
isatoriskt sorterar under kommunledningskontoret. En styrgrupp med 
representanter från både Kommunstyrelsen och det lokala näringslivet väg-
leder näringslivschefens och tillväxtkontorets arbete.  

I vilken omfattning granskas näringslivspolitiken och finns det skillnader 
mellan kommunerna beroende på att företagssektorns storlek och näringslivs-
politikens organisering skiljer sig?  

Det empiriska underlaget består av intervjuer med de politiker och 
tjänstemän som är ansvariga för näringslivsfrågorna (ej Stora Norra). Likaså 
har lokaltidningarna och kommunala revisorer intervjuats i alla kommuner (se 
bilaga 2). Dessutom har alla kommunala revisionsrapporter som utarbetats 
under perioden 1995-2002 undersökts i alla fyra kommunerna. 

Granskningsverksamheter  

Staten  
Två kommunala bolag i Lilla Södra, ett avloppsreningsverk och ett 
energibolag, har granskats av Länsstyrelsen. Granskningen gällde om bolag 
som bedriver miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet hade en funger-

                                                 
52 Beräknat på en omsättning av 120 miljarder kronor 2002 (SCB, 2003, s.62). 
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ande egenkontroll. Granskningen genomfördes med anledning av att läns-
styrelsen har ett tillsynsansvar på detta område.53  

I Lilla Norra förekommer viss statlig granskning och likaså granskning av 
EU-projekt. Granskningarna gäller enskilda projekt där kommunen är projekt-
ägare och staten eller EU bidragsgivare. T.ex. har ett partnerskapsprojekt 
verifikationsgranskats innan medel betalats ut. När staten beviljat stöd har 
mottagaren också en redovisningsskyldighet som aktiveras i samband med att 
pengar rekvireras. Det händer att den ansvariga myndigheten efterfrågar bättre 
underlag och verifikat. Det har också förekommit att EU tjänstemän har 
kommit till kommunen för att kontrollera EU-finansierade projekt eller så 
sker kontrollen via Länsstyrelsens EU-enhet. 

I övrigt rapporteras ingen statlig granskning av vare sig kommunala bolag 
eller kommunernas näringslivsarbete i dessa fyra kommuner.54  

Kommunal revision 
I revisorernas rapporter kan en samlad bild av revisionens granskningsarbete 
följas under längre tid. I tabell 1 redovisas de granskningar som gjorts av kom-
munala företag/stiftelser och lokal näringslivspolitisk verksamhet i fyra kom-
muner under perioden 1995-2002. Som framgår av tabellen granskas 
kommunala bolag i Lilla och Stora Norra i betydligt högre grad än i de södra 
kommunerna. 
 

                                                 
53 Ett av länens tillväxtprogram har också granskats av Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), men 
däremot har inte staten granskat de enskilda kommunernas tillväxtprogram. 
54 Det kan tilläggas att gentemot företag som söker regionalpolitiskt stöd yttrar sig kommunen som den första 
instansen och föreslår att tillstyrka eller avstyrka en ansökan. Kommunen har också Länsstyrelsens uppdrag 
att kontrollera att t.ex. den maskin som ett företag angett i sin ansökan verkligen köpts in. Länsstyrelsens 
regionalekonomiska enhet genomför också utbildningar för kommunens näringslivstjänstemän om vilka stöd 
som finns för företag att söka och vilka handläggningsrutiner som ska gälla. 
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Tabell 1. Kommunala granskningsrapporter på näringslivsområdet i 4 
kommuner 1995-2002.55 
 
Granskning av: Lilla 

Södra 
Stora 
Södra 

Lilla 
Norra 

Stora 
Norra 

Bolag/stiftelser 
    

2 7 14 28 

Näringslivspolitik/verksamhet
 

3  3 7 8 

. .  varav näringslivsbolag 
 

2 2 4 7 

Anm. Stora Södra har i två rapporter, 1997 och 2002, granskat alla bolag/stiftelser. I 1997 
års granskning ingick 2 näringslivsbolag och i 2002 års granskning 3 bolag. 

 
Av Lilla Södras två kommunala bolag har fastighetsbolaget granskats närmare 
vid två tillfällen. Däremot har inte bostadsbolaget granskats någon gång under 
perioden. Den första granskning som gjordes av näringslivspolitiken/-arbetet i 
Lilla Södra genomfördes 1999. Den ingick i en större granskning som 
handlade om att undersöka om det fanns en gemensam målsättning och 
samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder och näringslivsinsatser. I 
granskningsrapporten riktas bland annat kritik mot oklara mål för närings-
livsarbetet och att det saknas en organiserad samverkan inom kommun-
organisationen för dessa båda politikområden.56 År 2001 genomförs en 
granskning av internkontrollen av kommunstyrelsens ledning, samordning och 
uppsikt över näringslivspolitiken/-arbetet och fastighetsbolaget.57 Samma år 
genomförs en omorganisation där näringslivsbolaget ombildas och placeras 
direkt under kommunstyrelsen. Året därpå genomförs, på uppdrag av 
lekmannarevisorerna, en ny internkontrollgranskning av fastighetsbolaget. I 
granskningen undersöktes om beslut från kommunfullmäktige och bolags-
stämman verkställts och om företaget hållit sig inom bolagsordningens ramar. 
Kvarstående brister från tidigare granskningar i styrning och kontroll framförs 
i granskningsrapporten och likaså presenteras en rad förslag om hur 
förhållandena kan förbättras. 

År 2002 fanns i Stora Södra sju helägda och fem delägda kommunala 
företag. Utöver dessa företag engagerade sig kommunen i 22 privaträttsligt 
reglerade verksamheter enligt en granskningsrapport upprättad samma år. I 

                                                 
55 Se också Almqvist, Sköllerhorn och Hanberger (2004). 
56 Förslag framförs bland annat om att utveckla ägardirektiv och fastställa former och rutiner för uppföljning 
och återrapportering av näringslivsarbetet. 
57 Brister i styrdokument lyfts fram och förslag framförs om att ta fram styrdokument som bolagsordning och 
ägardirektiv. 
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kommunen har revisorerna sammanlagt genomfört sju granskningar av 
kommunens bolag och stiftelser. Revisorerna har vid två tillfällen granskat 
kommunens företagssektor som helhet. Det förklarar till en del varför det 
finns relativt sett få företagsgranskningar i Stora Södra i tabell 1. 1997 är första 
gången som en stor granskning av kommunens företagssektor genomförs. I 
den granskningen ingår två näringslivsbolag. Syftet med granskningen är att 
kontrollera om koncernstyrningen fungerar, dvs. om kommunen har 
tillräckligt inflytande, uppsikt och kontroll över sina företag.58 År 2002 genom-
förs återigen en ny stor granskning av företagssektorn (varav tre näringslivs-
bolag), där ägarstyrningen och kontrollen av företagen granskas på nytt.59  

Utöver de två heltäckande företagsgranskningarna finns fem särskilda 
granskningar av företag. Den första är från 1996 och gäller en kommunal 
utbildningsenhet för personal- och organisationsutveckling som har knoppats 
av från kommunen. Året därpå granskas ett bolag där ägarrollen har övertagits 
av kommunen. Under 1998 och 1999 genomförs ytterligare tre granskningar 
som berör kommunens företag (granskning av uppvärmning, investerings-
verksamhet och driftentreprenader). I Stora Södra finns endast en särskild 
granskning som rör kommunens näringslivspolitik/-verksamhet. Den 
granskningen handlar om granskning av internkontrollen och om styrning och 
uppföljning av näringslivspolitiken.60  

I Stora Norra, som har den klart största kommunala företagssektorn av de 
fyra undersökta kommunerna, fanns 2002 13 kommunala företag. Revisorerna 
har sammanlagt genomfört 28 granskningar av kommunens bolag och 
stiftelser under perioden 1995-2002. Företagen har under perioden granskats 
två till fem gånger var. Granskningarna handlar främst om internkontrollen 
och i några fall bolagens ekonomi, datorsäkerhet och kontroll över projekt-
verksamhet. Åtta särskilda granskningar har gjorts av kommunens närings-
livspolitik där alla utom en avser granskning av kommunala näringslivsbolag. 
Den första granskningen genomfördes 1999 och var en förstudie om arbets-
marknads- och näringslivsarbetet i kommunen. Samma år genomfördes också 
en granskning av näringslivspolitiken/-arbetet där ändamålsenligheten och 

                                                 
58 Det positiva som framkommer i den granskningen är att ägardirektiv tagits fram för de helägda företagen, 
men också negativ kritik framförs mot brister i styrning, kontroll och uppföljning av företagens verksamhet, 
framförallt gäller det bolag/stiftelser där kommunen är delägare. Samordningen inom koncernen behöver 
också förbättras, enligt revisorerna. 
59 Viss kritik riktas mot att ett kommunfullmäktige beslut från 1997 (att all övergripande kommunal policy 
och alla dokument som tas fram ska omfatta hela kommunkoncernen) inte tillämpas fullt ut och att 
kommunstyrelsens ägarroll som fullmäktige gett kommunstyrelsen inte har tydliggjorts och inte heller har 
införts i kommunstyrelsens reglemente. Vidare konstateras att väldigt lite ägarstyrning förekommer. 
Granskningen utmynnar i förslag om att kommunstyrelsen ska bli bättre på styrning och kontroll av företagen 
och att kommunen ska utveckla en företags-/ägarpolicy för företagssektorn. 
60 I rapporten, från 1999, riktas kritik mot bl.a. brister i styrning, delegation och redovisning av verksamheten, 
inte minst all projektverksamhet. De förslag som framförs i rapporten handlar om att beslutsprocesser och 
delegationer ska förtydligas och att rutiner för uppföljning och redovisning, framförallt av 
projektverksamheten, bör förbättras. 
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effektiviteten i arbetet granskades, samt hur det lokala näringslivet upplevde 
kommunens näringslivsarbete.61 Övriga fem granskningar av näringslivs-
bolagen genomfördes mellan åren 1999 och 2002, dvs. efter att lagkrav införts 
om granskning av kommunala bolag. Dessa granskningar handlar om specifika 
frågor i varje bolag och om uppföljning av tidigare påtalade brister beträffande 
upphandling och offentlighet och sekretess, samt om kommunstyrelsens 
styrning och kontroll av näringslivsbolagen. Granskningsrapporterna inne-
håller både positiv och negativ kritik samt åtgärdsförslag som syftar till att 
utveckla och förbättra mål, rutiner för beslutsfattande, redovisning och upp-
följning. 

I Lilla Norra fanns åtta kommunala företag 2002. Under perioden 1999-
2002 har revisorerna granskat några av företagen varje år och sammanlagt har 
de genomfört 14 granskningar. Internkontrollen har framförallt granskats och 
vid några tillfällen har granskningarna också handlat om offentlighet och 
sekretess. Sju granskningar handlar om kommunens näringslivspolitik/-arbete. 
I fyra fall granskas ett näringslivsbolag. Den första granskningen genomfördes 
1995.62 I två efterföljande granskningsuppföljningar kontrolleras vad som har 
åtgärdats och vad som återstår att göra för att styrning, redovisning och 
kontroll ska anses tillfredsställande. 

Sammanfattningsvis har revisorerna granskat bolagen i högre grad i de 
norra kommunerna, vilka är de två kommuner som ha den största bolags-
sektorn. 

Media 
I Lilla Södra förekommer en viss mediebevakning av näringslivsfrågorna, men 
någon direkt granskning har inte genomförts under senare år enligt 
näringslivschefen och kommunalrådet. I Stora Södra har RegionalTV granskat 
näringslivschefens ansvarsutövande och relationer till ett nätverk av företag. 
Likaså bevakar lokaltidningarna kommunens näringslivs- och bolagsverk-
samhet och skriver av och till om detta. I Lilla Norra genomfördes en 
liknande granskning som i Stora Södra. En av lokaltidningarna har granskat 
näringslivschefens arbete, dels i näringslivsbolaget, dels i ett annat kommunägt 
företag.  

Övrig granskning 
Lokala företagarföreningar och enskilda företag granskar kommunernas 
näringslivspolitik, men utan att det resulterar i formella granskningsrapporter. 

                                                 
61 Den kritik som framfördes i rapporten var både positiv och negativ. Näringslivsarbetet bedömdes stå sig 
bra jämfört med andra kommuner, men företagen upplevde ett stort avstånd till kommunen. De förslag som 
framförs handlar om att utveckla den ”externa samordningen” och omvärldsbevakningen. 
62 I 1995 års rapport riktas kritik mot att det saknas mål för verksamheten, att kommunstyrelsen inte gett 
några direktiv och att det saknas underlag för att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt och kontroll är 
tillfredsställande. 
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Detta framkommer särskilt i intervjuerna med ansvariga i Lilla och Stora 
Södra. Vidare genomför Svenskt Näringsliv en årlig ranking av kommunernas 
näringslivsklimat. 

Enskilda personer har också kontaktat beslutsfattarna i specifika ärenden 
och ställt frågan om det är rätt att satsa pengar på till exempel en marknads-
föringskampanj.  

Beslutsfattarnas erfarenheter 

Lilla Södra 
Näringslivsfunktion har sedan 2001 knutits närmare kommunen och sorterar 
numera direkt under kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Vid 
intervjutillfället hade näringslivschefen arbetat ett och ett halvt år på sin tjänst. 
Näringslivschefen upplever att kommunens näringslivspolitik och insatser 
granskas av flera granskare med undantag för staten. De kommunala 
revisorerna, media, centrala företagsorganisationer och lokala företag granskar 
kommunen. Däremot har ingen särskild granskning genomförts av vare sig 
media eller revisorerna under den tid som näringslivschefen arbetat i 
kommunen.  

De två revisorsgranskningar som näringslivschefen själv hade kommit i 
kontakt med var dels en granskning av kommunstyrelsens och alla 
kanslifunktioners arbete, dels en granskning av kommunens upphandlings-
rutiner och gynnandet av lokala företag. 

På näringslivsenheten finns ett klipparkiv där lokaltidningarnas bevakning 
av näringslivsarbetet har sparats. Vid en snabb genomgång av urklippen kunde 
inga kritiska granskningar hittas, vilket inte utesluter att en och annan sådan 
fanns i arkivet. Det var nyhetsreportage som dominerade. Kommunstyrelsens 
ordförande anser att den enda djupgranskning som lokaltidningarna gjort i 
kommunen ligger långt tillbaka i tiden. Den gjordes av en reporter för mer än 
tio år sedan och gällde en företagsetablering i kommunen där kommunen var 
med och byggde lokaler. Beslutsfattarna upplever att de två lokalreportrarna 
på den större tidningen har olika uppfattning om granskningsuppdraget och 
att de skriver väldigt olika om kommunen. Den journalist som borrar på 
djupet i en fråga är minst kritisk medan den som skrapar på ytan främst 
förmedlar schablonbilder, enligt kommunstyrelsens ordförande. 

Näringslivschefen tycker att näringslivsfrågorna granskas tillräckligt och 
sammanfattar sin syn på kommungranskningen på följande sätt: 
 

” … jag tycker att vi har ögonen på oss. Om vi vänder på det; jag vet inte hur jag 
skulle bära mig åt om jag skulle göra saker som jag inte skulle vilja ha upp i ljuset. 
… inte för att jag skulle vilja… men vi jobbar ju ändå med offentlig verksamhet, vi 
diarieför det vi håller på med och … fakturorna ska in genom kommunala 
ekonomin.… Nej jag tycker nog att vi är kontrollerade.” 
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Stora Södra 
Ansvarig politiker för näringslivsfrågorna hänvisar till att näringslivspolitiken 
är ett politikområde som är frivilligt och att det åtminstone ur lärande-
synpunkt inte behövs mer granskningar. Tvärtom uppträder kommunen lite 
för regelstyrt. 
 

”När det gäller näringslivsfrågorna. Jag är lite osäker på om det är mer granskning 
som behövs. Utan jag tror att vi är medvetna om en hel del utav det som behöver 
göras. Och vi skulle behöva ägna tid åt det egentligen. Näringslivsarbetet, förutom 
i det som näringslivet är beroende av kommunen, som vi pratade om planarbete 
och myndighetsutövning, så är ju näringslivsarbetet något som kommunen frivilligt 
tagit på sig att jobba med för att man tror att det på sikt kommer att gagna 
tillväxten i kommunen. Och där upplever jag exempelvis att vi är lite väl regel-
styrda och lite fyrkantiga. Att vi skulle behöva bli bättre på att hjälpa företag.” 

 
Enligt näringslivschefen har det inte förekommit någon specifik granskning av 
kommunala revisorer under den tid som han/hon varit ansvarig för verksam-
heten.  

Näringslivschefen har framfört synpunkter på hur den större lokaltidningen 
skriver om kommunen och näringslivsklimatet. Ibland framställs kommunen 
och företagsklimatet i mycket negativa termer, samtidigt som väldigt lite 
rapporteras om t.ex. nyetableringar av företag. Näringslivschefen har också på 
eget initiativ träffat och diskuterat ”negativa nyheter” med tidningens chef-
redaktör. Detta har bidragit till en viss förbättring, enligt näringslivschefen. 
Det budskap som näringslivschefen förmedlat är att tidningen också borde ha 
en främjande roll i bevakningen av kommunen, bland annat med argumentet 
att ”ju bättre det går för kommunen desto bättre går det för tidningen”. 

Näringslivschefen är allmänt positiv till den företagsmiljöranking som 
Svenskt Näringsliv genomför. Men den borde enligt honom/henne utnyttjas 
bättre. Exempelvis skulle ledande politiker och tjänstemän kunna avsätta tid 
för att diskutera vad som kan och bör göras. Samtidigt är rankingen inte 
tillräcklig för kommunen och som tidigare nämnts har näringslivskontoret 
beställt en egen utvärdering för att få en mer rättvisande bild av hur företag 
uppfattar näringslivsklimatet i kommunen. 

Lilla Norra 
Kommunens lekmannarevisorer började granska kommunens bolag, inräknat 
kommunens näringslivsstiftelse, för några år sedan och näringslivschefen har 
deltagit i möten och träffar med revisorerna.  Genom stiftelseorganisationen 
är allmänhetens insyn mindre än i en vanlig nämnd. Omvänt betyder det att en 
VD för en stiftelse eller ett bolag har ett större handlingsutrymme. Mot den 
bakgrunden upplever näringslivschefen att lekmannarevisorernas granskningar 
är viktiga annars skulle viktiga upplysningar inte komma fram.  
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” att man får ut mycket mer information som ändå är rätt känslig i den grupp av 
revisorer som då granskar övriga förvaltningar också. Så jag upplevde det väldigt 
positivt … att man intresserar sig för dom här frågorna så pass mycket numera, 
dom är så viktiga också, utvecklingsfrågorna. Fler bör ju förstå vad man gör, men 
det är inte så enkelt alltid att tala om vad man gör. För det är lite konfidentiella, 
eller åtminstone svåra frågor.” 

 
Revisorerna har också genomfört en viss form av granskning av 
näringslivsstiftelsens verksamhet. T.ex. har revisorerna ställt frågor om varför 
näringslivsstiftelsen har gjort på det ena eller andra sättet och vad insatserna 
lett till. Men någon specifik revisionsrapport har inte presenterats för närings-
livschefen. Det enda som förekommit är att den ansvarige revisorn träffats 
och ställt kritiska frågor.  

Näringslivschefen tycker att den lokala mediegranskningen ibland är 
tveksam. Synpunkten exemplifieras med en tidningsreporters vinklingar, som 
ofta vill ge intryck av att vara sanningen, men som näringslivschefen uppfattar 
som tämligen godtyckliga. I samband med granskningen av näringslivschefens 
arbete ”vände journalisten upp och ner på alla papper”. Samma journalist har 
nyligen granskat en annan förvaltningschef i en grannkommun på samma sätt. 
Reportern skriver främst för att få igång en debatt, enligt näringslivschefen.  

Granskningarnas betydelser 

Staten granskar inte regelmässigt kommunal näringslivspolicy utan enbart i de 
fall då en tillämpning av miljöbalken är aktuell eller då statliga bidrag har 
betalats ut till kommunen. I det senare fallet handlar det om statlig näringslivs-
politik i kommunerna. De statliga granskningar som förekommit i dessa 
kommuner har gällt kommunala bolag som bedriver miljöfarlig verksamhet 
(granskning av egenkontroll) och granskningar i samband med bidrags-
utbetalningar (verifikationsgranskning). Den senare typen av granskning har 
också utförts av EU i en av kommunerna. Dessa granskningar har inte haft 
någon märkbar betydelse för kommunernas näringslivspolicy. Nämnda 
granskningar fyller främst funktionen att kontrollera att kommunen följer 
miljölagstiftningen och bestämmelserna för egenkontroll respektive om de 
statliga bidragsvillkoren har följts. Dessa granskningar tycks inte heller ha haft 
någon betydelse för den kommunala demokratin. 

I första hand är det kommunala revisorer som granskar företagssektorn och 
den kommunala näringslivspolitiken. Under perioden 1995-2002 genomfördes 
51 granskningar av stiftelser och bolag. Mest granskades Stora Norra som 
också har den största företagssektorn. I Stora Södra granskades företags-
sektorn som helhet vid två tillfällen, vilket till en del förklarar att för-
hållandevis få granskningar gjorts i den kommunen. Lilla Södra har bara 
granskat ett av kommunens två bolag. Beträffande granskning av näringslivs-
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politiken har båda kommunerna i Norr granskats i betydligt större 
utsträckning än de södra kommunerna. En förklaring är att i Norra länet har 
näringsbolag/stiftelser granskats, däremot har den kommunala närings-
livspolitikens inriktning och verksamhet inte granskats i sig mer än någon 
enstaka gång i alla kommuner. 

Granskningarna har i viss utsträckning påverkat kommunernas närings-
livspolicy. Men det är svårt att avgöra hur stor påverkan har varit, bland annat 
för att de intervjuade näringslivscheferna inte har verksamma under så många 
år. Åtminstone kan påverkansförsök från revisorerna noteras i några av 
granskningsrapporterna. Inriktningen på de flesta granskningar har varit att 
kontrollera och förbättra näringslivspolitikens styrning och Kommun-
styrelsens uppsikt över kommunala företag. Kritik mot brister i styrdokument 
och i Kommunstyrelsens styrning, kontroll och uppföljningen framförs i flera 
rapporter. Likaså har ändamålsenligheten och effektiviteten granskats i en 
kommuns näringslivspolitiska arbete. Kommunens näringslivspolicy har på-
verkats på så sätt att små förändringar och anpassningar av policyn har gjorts, 
främst beträffande kommunstyrelsen styrning. Granskningarna fyller främst 
funktionen av att kontrollera kommunstyrelsens styrning och kontroll över 
det näringslivspolitiska arbetet och kommunens företag. Men någon hel-
täckande granskning av näringslivspolitiken och bolagen har inte revisorerna 
gjort i dessa fyra kommuner.63 En del granskningar har genomförts i form av 
träffar där ”kritiska frågor” har ställts till ansvariga (framförallt näringslivs-
cheferna), men dessa granskningar har inte resulterat i formella rapporter. 

Beslutsfattarna betonar att politikområdet är frivilligt och att det har ett 
tillväxtfrämjande syfte. Genom att konfidentiella uppgifter om företagen 
ibland används som underlag i näringslivspolitiken uppfattas policyområdet 
skilja sig från en del andra politikområden. Insynen måste, enligt några 
beslutsfattare, bland annat på grund av detta vara begränsad. Betydelsen av 
revisorernas granskningar för den lokala demokratin handlar främst om att 
stärka beslutsförverkligandet och insynen i näringslivspolitiken för kom-
munens beslutsfattare. 

Medias granskning av näringslivspolitiken är inriktad mot att kontrollera 
fusk och oegentligheter, främst på chefstjänstemannanivå. Någon påverkan på 
kommunens näringslivspolicy framträder inte i våra intervjuer. Däremot har 
mediegranskningen påverkat en näringslivschef på så sätt att han/hon i sin tur 
försökt påverka mediegranskningen till att bli mindre granskande och mer 
utvecklingsorienterad. Lokaltidningarnas granskningar är framförallt inriktade 
på att kontrollera maktmissbruk och fyller främst funktionen att kontrollera 
                                                 
63 Ett förslag till ”god sed för styrning hur kommun- och landstingsägda bolag har presenterats av en 
arbetsgrupp vid kommun och landstingsförbunden under hösten 2004. Det är troligt att den norm som anges 
i förslaget kan komma att användas av revisorer när de i fortsättningen granskar bolagens styrning och 
kontroll (Pressinbjudan 2004-11-04 ”Vägledning för kommun- och landstingsägda bolag”, 
www.lf.svekom.se). 
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förvaltningsledningen. Eftersom inga avslöjanden har gjorts kan granskning-
arna ha bidragit till att indirekt stärka den representativa demokratin.  

Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet har påverkat kom-
munerna något. Den påverkan som främst framträder är på näringslivs-
cheferna. De har tagit del av granskningarna och använder dem i diskussioner 
om näringslivsklimatet med bland annat kommunledningen. Rankingarna har 
också lett till att näringslivsklimatet börjat diskuterats internt inom kom-
munen. De kan också ha bidragit till att stimulera en offentlig debatt, men 
ingen av de intervjuade nämner något om detta. Påverkan, som inte är stor, 
kan beskrivas som små anpassningar av näringslivspolicyn. Granskningarna 
fyller funktionen att kontrollera näringslivsklimatet och att stimulera en intern 
debatt om kommunens näringslivsklimat och näringslivspolitik. Någon på-
verkan på den lokala demokratin framträder inte. 
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12. VAD GRANSKAS I KOMMUNAL REVISION? 

I en separat delstudie har vi undersökt hur revisionen har förändrats i de fyra 
utvalda kommunerna under perioden 1995-2002. I detta kapitel sammanfattas 
de viktigaste resultaten från den delstudien. För en mer komplett redovisning 
av delstudien hänvisas till en särskild Arbetsrapport (Almqvist, Sköllerhorn & 
Hanberger, 2004). Först ges en kort historisk bakgrund till dagens kommunala 
revision. Därefter redovisas några av de viktigaste resultaten från delstudien. I 
slutet av kapitlet, under rubriken ”tendenser i kommunal revision”, 
presenteras en sammanfattande analys av delstudien.64 

En av de viktigaste granskarna av kommunerna inom det svenska politiska 
systemet är kommunala revisorer. Att revisorerna också har en dominerande 
ställning som kommungranskare har framgått av tidigare kapitel. Det finns 
därför anledning att ägna extra uppmärksamhet åt revisorernas gransknings-
verksamhet vilket också kommer att göras i detta kapitel. 

Under 1990-talet har den kommunala revisionen stärkts vid ett par tillfällen 
och i en statlig utredning har nu förslag också presenterats om hur revisionen 
ska kunna stärkas ytterligare (Dir 2003; SOU 2004:107). Genom att undersöka 
perioden före och efter den förstärkta lagstiftningen kan lagstiftningens 
genomslag utvärderas. Samtidigt pågår en principiell diskussion om hur 
revisionen bäst bör organiseras. För att kunna ta ställning i organisations-
frågan och överväga om revisionen behöver förändras i något avseende 
fordras också kunskap om hur revisionen fungerar idag. Men kunskapen om 
hur revisionen fungerar är mycket begränsad.65 Det finns åtskilligt som vi 
skulle behöva veta om hur den kommunala revisionen fungerar, exempelvis: 
Vad granskas och vad granskas inte i kommunal revision? Hur granskar 
revisorerna? Är granskarna oberoende? Används granskningarna och i så fall 
hur?  

Studien baseras på 348 revisionsrapporter som upprättats under perioden 
1995-2002 i de fyra kommunerna. Som framgår av tabell 2 har de två större 
kommunerna producerat ungefär dubbelt så många rapporter som de två 
mindre. Förutom rapporterna har de revisionsberättelser som upprättats de 
undersökta åren, samt de missiv som i vissa fall upprättats i samband med 
granskningarna samlats in och använts.  
 

                                                 
64 Texten i detta kapitel är direkt hämtad ur eller bearbetad text ur arbetsrapporten (ibid). 
65 Med undantag för Olle Lundins rättsliga avhandling av kommunal revision (1999), som är den enda 
övergripande studien på området, har främst vissa inslag i revisionen uppmärksammats inom forskningen. I 
tre D-uppsatser har olika aspekter av kommunal revisionen studerats. Jessika Persson (2000) har undersökt 
revisionens trovärdighet utifrån kriterier som Lundin använder i sin avhandling. Karolin Larfors (2000) har 
studerat hur revisionen fungerar i Sandvikens kommun och främst fokuserat på frågor om revisionens 
oberoende. Lars Jonssons (2003) uppsats handlar om hur revisionen utvecklats i Skellefteå kommun under de 
senaste 30 åren och han diskuterar revisionens förändring ur ett demokratiperspektiv. 
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Tabell 2. Antal rapporter från varje kommun som ingår i undersökningen. 
 
Kommun Stora Norra 

(SN) 
Stora Södra

(SS) 
Lilla Norra 

(LN) 
Lilla Södra 

(LS) 
Totalt 

Antal 
rapporter 

119 113 60 56 348 

 
Det som särskilt bör framhållas är att majoritetsförhållandena i fullmäktige 
och ordförandeskapat i revisionen skiljer sig, dels mellan kommunerna, dels 
mellan olika mandatperioder. I samtliga 4 kommuner har Socialdemokraterna 
haft en stark ställning, men oftast inte egen majoritet under den studerade 
perioden 1995-2002 (Almqvist, Sköllerhorn & Hanberger, 2004).  

Den kommunala revisionen i historisk belysning 

I den svenska lagstiftningen infördes regler om kommunal revision redan i 
1862 års kommunförordning, även om det då endast stadgades att revisorer skulle 
finnas.  

Kommunallagsöversynen 1930 innebar bland annat att revisorerna valdes för 
granskning av nästföljande års verksamhet. Det medförde att nämnderna 
kunde få råd av revisorerna under året. Tidigare betydde granskningen endast 
en kontroll i efterhand men de nya reglerna gav revisorerna möjlighet att på 
ett positivt sätt påverka den kommunala verksamheten.  

Enligt 1953 års kommunallag fick revisionsreglerna karaktären av ramlag. I 
och med kommunsammanslagningen och en ökande kommunal verksamhet 
växte betydelsen av revision. Antalet revisorer ökade från två till tre och 
revisorerna gavs rätt att när som helst kontrollera räkenskaper och värde-
handlingar samt granska skötseln av statliga medel som kommunala organ 
förvaltade. Tydligare regler angående revisionsberättelsen infördes också. Den 
skulle nu innehålla specifika uttalanden om anmärkningar och ansvarsfrihet. 

I 1977 års kommunallag stärks revisionens oberoende ställning och 
självständighet med ett eget kapitel. Kommunens revisorer börjar nu utföra 
förvaltningsrevision som ett komplement till räkenskapsgranskning. Ramlags-
karaktären bibehölls eftersom det gav kommuner av olika storlek möjlighet att 
anpassa revisionsarbetet efter sina behov. För att förstärka revisionens 
effektivitet som kontrollinstrument valdes revisorerna nu för en mandatperiod 
som var lika lång som fullmäktiges.  

1991 års kommunallag innebär att kommunfullmäktige ska välja minst tre 
revisorer och att varje revisor utför sitt uppdrag självständigt. All kommunal 
verksamhet ska granskas och revisionsberättelse ska upprättas varje år.  

Lagen om kommunal redovisning från 1998  reglerar kommunernas redovisn-
ingsskyldighet. Årsredovisningen ska upprättas av KS och innehålla en redo-
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görelse för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen vid årets slut. Den ska även innehålla en sammanställd 
redovisning som även omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom 
annan juridisk person, exempelvis bolag.  

1999 infördes förändringar i aktiebolagslagen. Revisorerna ska även granska den 
verksamhet som kommunerna bedriver i bolagsform genom att tillsätta 
lekmannarevisorer i kommunens bolag och stiftelser. 

Lagändringarna som infördes 2000 innebär främst att all kommunal verksamhet 
ska revideras årligen. Det blir obligatoriskt för de förtroendevalda revisorerna 
att anlita sakkunnigt biträde och de sakkunnigas rapportering ska bifogas de 
förtroendevaldas revisionsberättelse. Årsredovisningarna ska överlämnas 
tidigare än hittills till fullmäktige och revisorer. Initiativrätten utökas så att de 
förtroendevalda revisorerna ges rätt att, löpande under året i fullmäktige, 
väcka ärenden som rör granskningen. Dessutom klargörs nämndernas ansvar 
för intern kontroll. 

I och med Direktiv 2003:97 har en översyn av den kommunala revisionens 
nu rådande förutsättningar och funktionssätt initierats. Direktivet utreder 
bland annat om nuvarande regler för ansvarsprövning är tillfredsställande. 
Viktiga årtal i den kommunala revisionens utveckling sammanfattas nedan.  
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1862 Kommunalstyrelse på landet och i stad
• Kommunens revisorer granskar räkenskaperna i efterhand 

Kommunallagsöversyn 
• Kommunens revisorer granskar räkenskaperna och förvaltningen under året 

Kommunallag 
• Revisorerna gavs rätt att när som helst kontrollera räkenskaper och värdehandlingar 
• Revisorerna gavs rätt att granska förvaltningen av statliga medel som kommunala organ 

förvaltade 
• Antalet revisorer ökar från 2 till 3 

Kommunallag 
• Revisionen får ett eget kapitel som markerar dess oberoende ställning och självständighet 
• Ramlag för revisionen med möjlighet till lokalt revisionsreglemente 
• Förhållandet till speciallagsreglerad verksamhet olöst 

Kommunallag (träder i kraft 1 januari 1992)
• KF ska välja minst 3 revisorer, varje revisor utför sitt uppdrag självständigt 
• All kommunal verksamhet ska granskas 
• Revisionsberättelse ska upprättas varje år och innehålla uttalanden om ansvarsfrihet 
• Kommunens överordnade ställning i förhållande till kommunala företag tydliggörs  

Lag 1997:614 om kommunal redovisning (träder i kraft 1 januari 1998)
• Bestämmelser om bokföring, årsredovisning och delårsrapporter 
• Bokföring och redovisning ska utföras enligt god redovisningssed 

Aktiebolagslagen 1998:760 reglerar lekmannarevisorns uppgift (träder i kraft 1 januari 1999) 
• Lekmannarevisorn skall granska bolagens verksamhet (intern kontroll, ekonomi) 

Prop 1998/99:66 (träder i kraft 1 januari 2000) 
• Lagändring som klargör att hela den kommunala verksamheten ska revideras årligen 
• Varje revisor har rätt att väcka ärenden som rör granskning i KF och nämnder 
• Revisorerna fick skyldighet att anmäla misstanke om brott till berörd nämnd 
• Nämndernas ansvar för intern kontrollen klargjordes 
• Krav på att förtroendevalda skulle biträdas av sakkunniga 
• Sakkunnigas rapporter skulle biläggas de förtroendevaldas rapport 
• Samordnad revision mellan kommun och kommunala företag genom personsamband 

Dir 2003:97
• Analysera hur nuvarande regler för ansvarsprövning har fungerat 
• Överväga andra möjligheter 
• Följa arbetet med certifiering av sakkunniga 
• Analysera och föreslå åtgärder för att bredda rekrytering av förtroendevalda revisorer 
• Granskning av halvårsbokslut ska övervägas 
• Samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ska analyseras 
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Kommunal revision 1995-2002 

Antal granskningar 
Antalet granskningsrapporter per år har ökat kraftigt under perioden, se figur 
1. Störst ökning sker efter år 2000 vilket till stor del kan förklaras med att alla 
bolag, stiftelser och nämnder då börjar granskas årligen. Ökningen kan ses 
som en effekt av de skärpta lagkraven 1999 och 2000. Den tillfälliga ned-
gången 1998 kan eventuellt vara en effekt av den nya lagen om skärpt kom-
munal redovisning. Det kan tänkas att det i avvaktan på de nya reglerna 
utfördes färre granskningar. Det är också valår vilket kan medföra att färre 
granskningar initieras på grund av att mandatperioden snart är slut och den 
nya revisionsgruppen inte hunnit komma igång ordentligt. 
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Figur 1. Antal granskningar som utförts i de fyra kommunerna under perioden 1995-2002.  
 

Sektorsområden 
Antalet granskningar inom de olika sektorsområdena: skola, socialtjänst, miljö 
och näringslivspolitik har undersökts. Skola och socialtjänst är kärnområden och 
svarar för merparten av kommunernas verksamhet och resursanvändning. 
Miljö är ett starkt växande politik- och verksamhetsområde. Den lokala närings-
livspolitiken är intressant eftersom kommunen här har större egen initiativrätt 
(självstyre) och allmänhetens insyn och kontroll är mindre. Granskning inom 
andra områden har sorterats in i kategorin övrigt. Under hela perioden är nio 
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procent av alla rapporter granskningar av socialtjänsten, se figur 2. Skolan 
granskas i samma omfattning (9%). Kommunal näringslivspolitik och närings-
livsverksamhet har relativt sett granskats i betydligt mindre omfattning (5%). 
Av de fyra sektorsområden som vi studerat i forskningsprojektet har kom-
munens miljöverksamhet granskats minst (3%). 

Kategorin övrigt består till stor del av granskning av kommunstyrelsen, övriga 
nämnder (alla nämnder som inte berör socialtjänst, skola eller miljö), och 
stiftelser och bolag (alla stiftelser och bolag utom näringslivsbolagen vilka räknas 
till kategorin näringsliv), se figur 2. Resterande granskningar inom kategorin 
övrigt är ganska blandat, förhållandevis många berör ekonomi och redovisning 
men i övrigt är granskningsobjekten skiftande. En anledning till att andelen 
granskningar inom kommunstyrelsens ansvarsområde är så stor är att 
granskning av årsredovisningar och delårsrapporter ligger under kommun-
styrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Andel rapporter uppdelat på olika sektorsområdena under perioden 1995-2002. 
Kategorin övrigt (74%) är i sin tur uppdelad i olika kategorier.   
 
Studien visar att granskning inom alla dessa områden har ökat men främst har 
ökningen skett inom kategorin övrigt, se figur 3. Det visar samtidigt att de två 
största kommunala verksamhetsområdena, skola och socialtjänst, relativt sett 
granskas allt mindre. Antalet granskningar inom miljö är det sektorsområde 
som ökat minst. En orsak till att kategorin övrigt ökar kraftigt är att det blir fler 
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granskningar av nämnder och bolag från och med 1999, vilket sannolikt kan 
sättas i samband med lagändringarna 1999 och 2000 om att bolagen och all 
verksamhet inom kommunen ska granskas årligen.66  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Utvecklingen under perioden 1995-2002 i antal granskningar per sektorsområde. 
Antalet rapporter per år och kategori är summerade i de fyra kommunerna.  
 

Typ av granskning 
När det gäller typ av granskning ser man att internkontrollgranskningarna 

ökade kraftigt under perioden 1995-2002, se figur 4. Ökningen påbörjas 1999 
och består till största delen av granskning av nämnder och bolag vilket är helt i 
linje med lagkravet 1999, att bolagens verksamhet ska granskas, och lagkravet 
2000, att all verksamhet under nämnderna ska revideras årligen. Andra typer 
av granskning har också ökat något, främst redovisningsrevision, men inte lika 
markant. Att antalet internkontrollgranskningar minskar 2002 beror på att de 
då även innehåller granskningsuppföljning vilket gör att de klassats som 
sammansatt granskning istället för ren internkontrollgranskning. Det förklarar 
också uppgången av sammansatt granskning 2002. 

Samtidigt som antalet internkontrollgranskningar ökar, främst genom 
nämndgranskningar, förändras dessa mot en mer övergripande granskning 

                                                 
66 Vid indelning av granskningarna i kommunalnivå som granskas ser man att granskning av bolag och 
stiftelser, sektorsnämnder och kommunstyrelsen ökar markant från och med 1997-1998. Det kan ses som en 
direkt följd av lagkraven 1999 och 2000. Att ökningen börjar redan 1997-1998 tyder på att några kommuner 
redan börjat anpassa sig till de nya kraven eller på att de på eget initiativ prioriterat internkontrollgranskning 
av nämnder och bolag. 
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med fokus på nämndens ledning och styrning snarare än på förvaltningens 
arbete. Men man ser också att internkontrollgranskningarna över tid tar upp 
fler aspekter 67. I den här studien har vi klassificerat fyra aspekter inom intern 
kontroll: (1) om verksamhetens riskhantering är tillfredsställande, (2) kontroll-
en av egendomsskyddet är tillräckligt, (3) system och rutiner är tillförlitliga och 
används på avsett sätt, samt (4) styrning, uppföljning och kontroll av verksam-
het, ekonomi och organisation är tillförlitligt. Granskning av system och 
rutiner samt granskning av styrning och kontroll är de aspekter som granskas 
frekventast men under de senare åren omfattar flera internkontroll-
granskningar alla fyra aspekter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Utveckling under perioden 1995-2002 i antal granskningar och typ av rapport. 
Antalet rapporter per år och kategori är summerade i de fyra kommunerna. (IK=Intern 
kontroll, RR=Redovisningsrevision, SG=Sammansatt granskning, FR=Förvaltnings-
revision, GU=Granskningsuppföljning, F/K=Förstudie/Kartläggning). 
 
En tydlig tendens i utförandet av revisionsrapporter är att de blir mer stan-
dardiserade de senare åren. Olika typer av rapporter följer standardiserade 
mallar. Exempelvis är rubriker och förklaringar identiska i internkontroll-
granskningar av nämnderna, oavsett vilken kommun som granskats. De riktigt 
tunna och de riktigt tjocka rapporterna försvinner och majoriteten av 
rapporterna får en omfattning på mellan 10-20 sidor. 

Det är svårt att se några tendenser avseende hur stor del av en verksamhet 
som granskas i varje enskild rapport. I vissa fall framgår det av rapporten att 
man exempelvis valt att titta på en hel nämnds verksamhet eller delar av den, 
men i många fall anges inte i vilken omfattning man granskat olika objekt. En 
                                                 
67 Undersökningen av hur internkontrollgranskningarna förändrats med avseende på aspekter har endast 
gjorts i Stora Södra och Lilla Södra under åren 1995, 1998 och 2002. Totalt 30 internkontrollgranskningar har 
undersökts med avseende på dessa aspekter. 
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trend under perioden, som åtminstone går att utläsa i de två norra 
kommunerna, är att majoriteten av nämndgranskningarna från 1999-2000 och 
framåt är avgränsade till att granska nämndernas verksamhet och hur 
nämnderna kontrollerar förvaltningen. Granskarna har alltså i lägre grad än 
tidigare gått in och närmare granskat förvaltningen. Däremot granskas hur 
nämnderna hanterar hela sin verksamhet. Förändringen av nämnd-
granskningen beror sannolikt på lagkravet att alla nämnder ska granskas 
årligen, och tyder på att lagändringen fått ett direkt genomslag och lett till mer 
övergripande granskning. Det kan antas att en genomgripande granskning där 
även förvaltningarna granskas skulle bli alltför resurskrävande.  

Initiativ och motiv 
Initiativtagare till granskningarna framgår i 84 procent av rapporterna, och är i 
95 procent av dessa de förtroendevalda revisorerna. Det är bara i undan-
tagsfall som någon annan än de förtroendevalda revisorerna tagit initiativ till 
granskning men det hindrar inte att exempelvis media väckt frågan som lett till 
att en revisor initierat en granskning. I de 16 procent av rapporterna där det 
inte framgår vem som är initiativtagare är merparten granskningar av årsredo-
visningar och delårsrapporter. Initiativtagare omnämns inte i dessa men det 
kan antas att de görs på initiativ av kommunens revisorer, vilket skrivits ut i en 
av de undersökta årsredovisningarna. 

Utförare 
Vem som utför granskningarna framgår i 98 procent av rapporterna och är i 
det allra flesta fall Komrev, se figur 5. Ingen av kommunerna har anlitat någon 
annan revisionsbyrå än Komrev. En kommun har också ett eget revisions-
kontor som utför granskningar. 
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Figur 5. Förändring av utförare till granskningarna under perioden 1995-2002. Antalet 
rapporter per år och utförare är summerade i de fyra kommunerna. 
 

Underlag  
Det underlag som en granskning baseras på redovisas i 91 procent av 
rapporterna, redovisning av underlag blir ännu frekventare de senare åren. I 
stort redovisas någon form av underlag i alla de rapporter där metod 
redovisas. Även om underlag nämns så redovisas det på ett knapphändigt sätt 
i majoriteten av rapporterna. Exempelvis står det ofta att man granskat 
relevanta dokument utan vidare specificering av vilka eller hur många 
dokument, samt att man utfört intervjuer utan att specificera vem eller vilka 
man intervjuat och inte heller vilka frågor som ställts. Beskrivningen av 
underlaget har dessutom standardiserats från och med 2000. I en kommun 
beskrivs underlaget i ett stort antal av nämndgranskningsrapporterna, som 
följer: 
 

Granskningen har genomförts dels genom studier av skriftligt 
verifieringsmaterial, exempelvis nämndsprotokoll, budget- och måldokument, 
ekonomisk redovisning, anvisningar med mera, samt information från 
förvaltningspersonal.  

 
En standardiserad beskrivning ger minimalt med information eftersom endast 
typ av dokument och grupp av intervjupersoner redovisas.  

Granskningsmetod  
Metoder som används redovisas i 92 procent av granskningsrapporterna. 
Redovisningen av metod blir liksom redovisning av underlag ännu frekventare 
de tre sista åren. Tittar man på vilka metoder som använts, se figur 6, ser man 
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att dokumentanalys (83% av alla rapporter) och intervjuer (49% av alla 
rapporter) är de absolut vanligaste metoderna, följt av stickprov och enkäter. 
Stickprov och enkät används i drygt två av tio rapporter. I de flesta 
granskningar har flera metoder använts, exempelvis intervjuer i kombination 
med dokumentanalys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Andel metoder som används i de granskningar där metod redovisas under 
perioden 1995-2002. I stor del av granskningarna används flera metoder. 
 
Tillvägagångssättet i de granskningar som studerats kan beskrivas som utfråge-
inriktat (med låsta roller mellan utfrågare – respondent), samrådsinriktat 
(granskaren diskuterar datainsamling med de granskade) och dialoginriktat 
(öppen samtalsform med inflytande från båda parter). Ett dialoginriktat till-
vägagångssätt i enskilda granskningar innebär förutom kontroll också sam-
verkan kring verksamhetsutveckling.  

För att de granskade, allmänheten och andra intressenter ska kunna ta till 
sig granskningsrapporterna och förhålla sig till revisorernas slutsatser, kritik 
och åtgärdsförslag är det av avgörande betydelse att granskningarna är grundl-
igt gjorda. För att kunna bedöma granskningarnas trovärdighet bör underlag, 
metoder och tillvägagångssätt redovisas på ett tydligt sätt. Det bör exempelvis 
framgå hur många som intervjuats, vilka dokument som undersökts och vilket 
urval som gjorts av revisorerna. Vidare bör slutsatser, kritik och åtgärdsförslag 
vara underbyggda för att granskningen ska vara trovärdig. I en fördjupad 
undersökning av alla internkontrollgranskningar som genomförts i kommun 
Stora och Lilla Södra åren 1995, 1998 respektive 2002 har underlag, metod 
och tillvägagångssätt undersökts. Sammanlagt har 30 rapporter studerats (ibid: 
bilaga 2).  
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Underlaget visar sig vara otillräckligt specificerat i 20 rapporter (67%). Ofta 
utelämnas uppgifter eller så har underlaget beskrivit i allmänna termer. I var 
tredje rapport där underlaget är otillräckligt specificerat riktas också negativ 
kritik. Det är en hög siffra och om ett bristande underlag också hänger 
samman med brister i andra avseenden är det allvarligt för de slutsatser och 
den kritik som riktas. I sex av åtta rapporter där kritiken är negativ är 
underlaget bra beskrivit vilket också ökar förutsättningarna för att de 
granskade ska ta till sig kritiken. De metoder som används redovisas som regel 
och oftast används en kombination av metoder. Endast i 20 procent av 
rapporterna redovisas hur granskningen har gått till, också det en låg siffra. 
Tillvägagångssättet har varit dialoginriktat (öppen samtalsform med inflytande 
från båda parter) i fem granskningar och samrådsinriktat (granskaren 
diskuterar datainsamling med de granskade) i två. Hur interaktiv granskningen 
har varit med de granskade tycks inte hänga samman med en viss typ av kritik. 

Kritik 
Kritik i någon form förekommer i 96 procent av de undersökta rapporterna, 
se figur 7. 
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Figur 7. Beskrivning av hur granskningskritiken i de fyra kommunerna förändras under 
perioden 1995-2002. 
 
Granskningskritiken förändras under perioden, från att till större delen ha 
varit negativ 1995, till att i lika hög grad vara positiv eller balanserad 1996-
1999 för att därefter till större delen bli positiv. Knappt 70 procent av alla 
rapporter innehöll övervägande negativ kritik 1995 mot 15 procent 2002. 
Drygt 30 procent av rapporterna innehöll övervägande positiv kritik 1995 mot 
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drygt 50 procent 2002. Det är den positiva och balanserade kritiken som ökar 
i takt med att granskningarna blir fler. 

Kritiken vid granskning av nämnderna är i majoriteten av rapporterna 
positiv under de senare åren. Åtgärdsförslag förekommer i de allra flesta 
rapporterna. I stort förekommer det åtgärdsförslag i de rapporter där det 
förekommer kritik. Under de första åren finns det en tendens att endast ge 
åtgärdsförslag när kritiken är negativ. Men under de senare åren förekommer 
åtgärdsförslag i nästan alla rapporter, även där exempelvis nämndens ansvars-
utövande bedömts vara tillfredsställande. Ett exempel på negativ kritik och 
förslag på åtgärder: 
 

Efter genomförd granskning är vår bedömning att det finns förbättrings-
möjligheter, framförallt i registrering, förteckning och bevakning av förändringar i 
värdehandlingarna, och vi rekommenderar kommunen att: 
- upprätta enhetliga rutiner för registrering, förvaring och återlämnande av 

värdehandlingar. 
- centralt i kommunen förvara en samlad förteckning över samtliga 

värdehandlingar med uppgift om ansvarig handläggare och plats för förvaring. 
- upprätta en förteckning över enskilda bostadsrätter så att det går att följa 

förändringar i innehav och värde. 

 
Åtgärdsförslagen verkar emellertid inte alltid åtgärdas. I flera av intern-
kontrollgranskningarna är åtgärdsförslagen de samma från ett år till ett annat, 
tydligast blir detta när nämnder, stiftelser och bolag börjar granskas årligen. 
Exempelvis kvarstår majoriteten av de åtgärdsförslag som lämnas vid intern-
kontrollgranskning av personalnämnden i Stora Norra 1999 både vid 
granskningen 2000 och 2002. Detsamma gäller för internkontrollgranskning 
av socialnämnden i Stora Norra 1997 där flertalet av åtgärdsförslagen kvarstår 
vid granskningarna 1998, 2000, 2001 och 2002. Exempel på åtgärdsförslag 
som förekommer i flera nämndgranskningar och som inte åtgärdats innan 
nästa granskning kan vara: 
 

- Tydliggör och utveckla målen för nämndens styrning och verksamhet 
- Klargör ansvarsgränser mellan personalnämnd, KS och facknämnder 
- Förbättra uppföljning och rapportering av verksamheten och dess resultat 
- Förbättra hantering av det rapporterade resultatet 
- Utarbeta mål för brukartillfredsställelse 
- Aktualisera, förtydliga, informera om och förankra olika måldokument ute i 

verksamheten 
 
Som exemplen visar påpekar revisorerna brister i måldokument och styrning 
samt rutiner för redovisning och uppföljning. 
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Revisionens förändring i olika kommuner 
En jämförelse mellan de fyra kommunerna visar att det finns märkbara 
skillnader mellan kommunerna i de flesta avseenden som redovisats ovan. 
Gemensamt för alla kommuner är att antalet granskningar ökar från 1998 till 
2002 även om ökningen inte är konstant annat än i Stora Norra, se figur 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Antal granskningar per år i de olika kommunerna. (SN=Stora Norra, SS=Stora 
Södra, LS=Lilla Södra, LN=Lilla Norra). 
 
Granskningen av olika sektorer skiljer sig. En skillnad är att de norra 
kommunerna granskar näringsliv i högre utsträckning än vad de södra kom-
munerna gör, fram för allt Stora Södra granskar näringsliv i väldigt liten om-
fattning. En annan skillnad är att Lilla Norra granskar skolan i mindre 
utsträckning än övriga kommuner. Socialtjänst och miljö granskas i ungefär 
lika stor utsträckning i alla fyra kommuner. 

En jämförelse av vilka typer av granskning som utförts i de olika kommun-
erna visar att det också finns skillnader. Största skillnaden är att det är mindre 
andel förvaltningsrevisionsgranskningar i de två norra kommunerna.  

Den nivå inom kommun organisationen som granskas skiljer sig också. 
Framförallt Lilla Norra har granskat kommunstyrelsen i större utsträckning än 
övriga kommuner, se figur 9. Även Lilla Södra har granskat kommunstyrelsen 
i betydligt större utsträckning än de två stora kommunerna. De två södra 
kommunerna, fram för allt Stora Södra, har gjort större andel övergripande 
granskningar än övriga kommuner. Stora Norra och Lilla Norra har granskat 
bolag och stiftelser i större omfattning än de två södra kommunerna. Lilla Norra 
och Stora Södra har förhållandevis liten andel granskning av sektorsnämnder. I 
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Stora Södra kan det delvis förklaras av att den kommunen har kommun-
delsnämnder som granskats istället, eftersom viss verksamhet som i de andra 
kommunerna organisatoriskt ligger under sektorsnämnderna i Stora Södra 
ligger på de olika kommundelsnämnderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Beskrivning av hur stor andel granskningar som görs inom olika kommunala 
nivåer, i de fyra kommunerna. Procentuella jämförelser kan göras mellan kommunerna. 
Det totala antalet rapporter i varje kommun står under staplarna 
 
Utförare i majoriteten av rapporterna är Komrev oavsett kommun. Inte i någon 
av kommunerna har någon annan revisionsbyrå än Komrev anlitats. Stora 
Norra särskiljer sig så till vida att kommunens revisionskontor utförde 
majoriteten av granskningarna fram till och med 1998 och övriga granskningar 
under dessa år utfördes av revisionskontoret i samarbete med Komrev. Från 
och med 1999 utför Komrev alla granskningar även i Stora Norra men de 
utförs fortfarande i samarbete med kommunens revisionskontor i ungefär 
hälften av fallen.  

Metod och underlag redovisas i de flesta granskningar som ingått i studien, 
de få rapporter där det inte redovisats är främst utförda i de två södra 
kommunerna. Tittar man på vilka metoder som använts i de olika 
kommunerna framträder vissa skillnader. I de två södra kommunerna används 
intervjuer något mer och dokumentanalys något mindre än i de norra 
kommunerna. De södra kommunerna använder sig av fler olika metoder, 
registeranalys och observation förekommer exempelvis inte alls i de norra 
kommunerna och stickprov används i mindre utsträckning i de norra 
kommunerna. Det är endast i de två stora kommunerna som man använt sig 
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av enkätundersökningar. Det tyder på att Komrev arbetar på olika sätt i olika 
delar av landet. 

Kritiken skiljer sig också märkbart mellan olika kommuner, se figur 10. Den 
negativa kritiken dominerar alla år i Stora Södra, samtidigt som den positiva 
kritiken ökar något från 2000 också i den kommunen. I Stora Norra framförs 
väldigt lite negativ kritik under alla år, däremot ökar den positiva och 
balanserade kritiken kraftigt från 1998 och framåt i takt med att rapporterna 
blir fler. I Lilla Norra dominerar den negativa kritiken i några få rapporter de 
flesta åren, medan den positiva och balanserade kritiken ökar efter 1998. I 
Lilla Södra riktas övervägande negativ kritik i högst en rapport varje år med 
undantag för år 2002. Från 2000 ökar den positiva och balanserade kritiken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Beskrivning av hur stor andel olika granskningskritik förekommer i de fyra 
kommunerna. 
 
Lagstiftningens krav, Komrevs uttolkning av kraven, samt Komrevs införande 
av olika granskningsmodeller förklara mycket av den standardisering som ägt 
rum under senare år inom revisionsarbetet i dessa fyra kommuner.  
 

60%

26%

54%

43%

9%

54%

14%

17%

24%

17%
32%

35%

7% 5%3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stora Norra (119) Stora Södra (113) Lilla Södra (56) Lilla Norra (60)

Förekommer ej

Balanserad

Negativ

Positiv

Procent



 

 203

Tendenser i kommunal revision  

Under den studerade perioden har lagstiftningen som berör den kommunala 
revisionen stärkts. Från 1999 är revisorerna skyldiga att också granska de 
kommunala företagen och från 2000 ska all verksamhet som bedrivs under 
nämnderna granskas årligen. Granskningsrapporterna utgör en värdefull källa 
för att få kunskap om revisionens förändring och innehåll. Men det bör 
betonas att det finns begränsningar som gör att det inte går att dra alltför 
långtgående slutsatser om revisionens förändring och innehåll enbart utifrån 
granskningsrapporter. All förekommande granskning dokumenteras och 
redovisas inte i rapportform. Det finns också begränsningar i vad som kan 
utläsas i rapporterna. Blanda annat återges inte mycket om gransknings-
processerna i rapporterna. I en av kommunerna, Lilla Norra, har det inte gått 
att samla in alla rapporter vilket gör att jämförelser mellan Lilla Norra och 
övriga kommuner inte alltid blir helt rättvisande. Dessa begränsningar måste 
beaktas.  

Lagstiftningens genomslag 
Analysen av granskningsrapporter visar att den förändrade lagstiftningen har 
haft ett tydligt genomslag i de studerade kommunerna. Kommunerna granskas 
mer än tidigare och framförallt granskas sektorsnämnder och kommunala 
bolag och stiftelser i högre utsträckning än tidigare. Detta är helt i linje med 
lagstiftarnas intentioner. Men studien visar också att lagstiftningen inte slagit 
igenom helt. Det finns fortfarande vita fläckar i revisorernas kommun-
granskning och likaså vissa brister i revisionsrapporterna som tyder på att den 
kommunala revisionen inte fullt ut fungerar som det demokratiska kontroll-
instrument som det är tänkt att vara.  

Antalet granskningar som kommunala revisorer genomför ökar kraftigt 
under perioden. Störst ökning sker efter år 1998, se figur 1. Ökningen består 
till övervägande del av granskningar av nämnder, bolag och stiftelser vilket är 
helt i linje med lagändringarna 1999 och 2000. Däremot granskas inte alla 
nämnder och bolag varje år, i varje fall dokumenteras inte granskningarna i 
särskilda rapporter. Nämnderna granskas i förhållandevis stor utsträckning 
även innan 1999. Kommunernas entreprenadverksamhet, som i genomsnitt 
svarar för drygt 10 procent av kommunernas totala verksamhetskostnader 
(SCB, 2003), har granskats i liten omfattning i dessa fyra kommuner.68 Endast 
i 8 rapporter (2%) redovisas någon form av granskning av verksamhet som 
lagts ut på entreprenad. När det gäller granskning av entreprenader eller 
alternativa driftsformer inom skola och socialtjänsten är det värt att notera att 
bara en rapport handlar om detta. En kommundelsnämnd i Stora Södra har 
                                                 
68 Vi har inte haft tillgång till någon statistik över entreprenadverksamhetens omfattning i dessa fyra 
kommuner. 
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granskat insyn, styrning och kontroll av entreprenader på skol-, barn-
somsorgs- och äldreomsorgsområdet. 

Den typ av granskning som ökat mest efter 1998 är internkontroll-
granskning, vilket också kan ses som en följd av kravet på årlig granskning.69 
När granskningsuppdraget utökas, samtidigt som kommunerna fortsätter att 
avsätta förhållandevis lite resurser på kommunal revision70, har revisorerna i 
dessa fyra kommuner valt att koncentrera sina resurser på att granska att 
kommunernas internkontroll fungerar. Det innebär samtidigt att andelen 
förvaltningsrevisioner minskat och att granskningarna blivit mer standardiser-
ade och mindre omfattande. En trend under perioden, som framförallt går att 
utläsa i de två norra kommunerna, är att majoriteten av internkontroll-
granskningar av nämnder från 1999 och framåt är inriktad mot att granska hur 
nämnderna hanterar hela sin verksamhet och hur nämnderna kontrollerar 
förvaltningen generellt.  

Samtidigt som internkontrollgranskningarna förändrats mot mer över-
gripande granskning av nämndernas ledning och styrning så har granskn-
ingarna efterhand också börjat omfatta fler aspekter av internkontrollen. 
Granskning av system och rutiner och likaså styrning och kontroll är de 
aspekter som granskas frekventast.71 Efter 2001 ökar de granskningar som vi 
har kallat sammansatta granskningar. Det beror på att många internkontroll-
granskningar därefter börjar innehålla granskningsuppföljning. Det är först 
mot slutet av perioden som kommunernas övergripande styrnings-, 
implementerings- och kontrollkedja granskas.72 Granskning av internkontroll 
och övergripande rutiner ger en viss typ av insyn i politik och förvaltning, men 
begränsad insyn i innehåll och kvalitet i verksamheterna.  

Sektorsgranskning  
Studien visar också att socialtjänsten och skolan granskas i ungefär samma 
omfattning. Nio procent av alla granskningar handlar om socialtjänsten och 
nio procent om skolan. Kommunal näringslivspolicy (5%) och miljöpolicy 
(3%) granskas i mindre utsträckning.73 Skola och socialtjänst granskas allt 

                                                 
69 Kravet på årlig granskning av all verksamhet har påverkat Lilla Södra mer än Stora Södra i flera avseenden. 
Antalet internkontrollgranskningar från och med 2000 ökar mer i Lilla Södra. Även innehållet i rapporterna i 
Lilla Södra förändras genom att antalet specifika motiveringar, åtgärdsförslag och synpunkter per rapport 
ökar, medan någon sådan förändring över tid inte är tydlig i Stora Södra. 
70 Kommunerna Stora och Lilla Södra redovisar kostnader för all kommunal verksamhet på mellan 30 till 
40 000 kronor per invånare 2001. I kontrast avsatte samma år Lilla Södra 38 kronor per invånare och Stora 
Södra 20 kronor per invånare på kommunal revision. Som jämförelse avsatte Linköping 12 kronor och 
Stockholm och Göteborg 32 kronor per invånare på kommunal revision (SOU 1998:71, bilaga 2).  
71 Jämför de fyra aspekter som undersökts i avsnittet ”Typ av granskning”.  
72 Syftet med granskningarna förändras från att 2000 vara att bedöma om nämndernas och kommunstyrelsens ansvars-
utövande är tillfredsställande till att 2001 och 2002 vara att kartlägga och bedöma om nämndens ledning och styrning, 
uppföljning och rapportering, samt värdering av resultat och måluppfyllelse har utvecklats sedan föregående år. 
73 Resterande granskningar (73 procent) innefattar granskning av kommunstyrelsen (20%), andra nämnder 
(20%), samt bolag och stiftelser (11%). 
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mindre, medan näringslivs- och miljöpolicy granskas i samma omfattning 
under hela perioden. I förhållande till dessa fyra policyområdens storlek kan 
noteras att skola och socialtjänst granskas minst. Cirka 80% av kommunens 
budget går till dessa båda policyområden. En del av förklaringen är att andelen 
internkontrollgranskningar och sammansatta granskningar ökat. När det gäller 
miljöpolicyområdet är detta ett svåravgränsat område, bland annat för att 
kommunerna organiserar miljöfrågorna på olika sätt. I de fall miljöfrågorna 
har lagts under en gemensam byggnads- och miljönämnd kan de möjligen ha 
kommit i skymundan i analysen. Men inte heller byggnadsnämnden granskas i 
någon större grad. Att näringslivspolitiken ändå granskas i förhållandevis hög 
utsträckning, sett i förhållande till policyområdets storlek, kan förklaras med 
att några av de näringslivsbolag som kommunerna bildat har granskats. 
Näringslivsbolagen har granskats just därför att de är bolag och granskn-
ingarna har ökat efter att kravet på obligatorisk bolagsgranskning införts.  

Revisorerna i Stora och Lilla Norra har granskat bolag och stiftelser i större 
omfattning än kommunerna i de södra länen. Det senare kan till viss del 
förklaras med att Stora Södra vid två tillfällen, 1997 och 2002, har granskat 
alla bolag gemensamt i en revisionsrapport medan de norra kommunerna 
genomfört enskilda granskningar av sina bolag och stiftelser varje år, samt att 
de norra kommunerna har fler kommunala bolag och stiftelser än de södra 
kommunerna. 

All verksamhet som bedrivs under styrelser/nämnder och i bolag granskas 
långtifrån varje år och granskningarna handlar mer och mer om att granska 
och följa upp att internkontrollen fungerar och att nämnderna/bolagen sköter 
verksamheterna på en övergripande nivå. Det innebär samtidigt att verksam-
heterna inte granskas i någon större omfattning. Följden blir att resultaten av 
vad kommunernas olika förvaltningar och verksamheter presterar och vilka 
effekterna blir inte granskas i samma omfattning. 

Positiv kritik tar över 
Studien visar att den kritik som revisorerna framför förändras märkbart under 
perioden. En majoritet av alla granskningar (knappt 70 procent) innehöll 
övervägande negativ kritik 1995. Därefter har alltmer positiv eller balanserad 
kritik förts fram i granskningsrapporterna. Under 2002 innehöll bara en 
mindre del av rapporterna övervägande negativ kritik (knappt 15 procent). 
Omvänt innehöll drygt hälften av rapporterna övervägande positiv kritik 2002, 
mot cirka en tredjedel 1998. Det är med andra ord den positiva och 
balanserade (både negativ och positiv) kritiken som ökar i takt med att 
granskningarna blir fler. Även om kritiken är positiv i majoriteten av 
granskningarna 2002 innehåller rapporterna fortfarande åtgärdsförslag. Den 
kritik som revisorerna framför återkommer också år efter år i vissa 
kommuner, vilket tyder på att revisorernas inflytande är begränsat. En 
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tolkning är att de granskade inte anser att revisorernas kritik är berättigad eller 
så har åtgärder för andra problem eller utmaningar prioriterats högre. Ytter-
ligare en möjlighet är att problemen är av en sådan omfattning att de inte kan 
hanteras eller lösas utan att stora kostsamma förändringar måste göras. Endast 
i två revisionsberättelser framför revisorerna kritik i form anmärkning. 
Revisorerna har inte något år föreslagit att kommunstyrelsen, nämnderna eller 
de kommunala företagen inte ska beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna är åter-
hållsamma med att använda detta maktinstrument, trots t.ex. återkommande 
underskott i ekonomin i några kommuner. En förklaring kan vara att det 
saknas gemensamma riktlinjer för när maktinstrumentet ska användas, en 
annan att en sådan markering inte spelar någon roll eftersom det är full-
mäktige som beslutar om ansvarsfrihet. Ytterligare en tolkning är att det kan 
handla om en form av självcensur, vilket skulle tyda på att det finns ett inbyggt 
problem med den svenska kommunala revisionsmodellen.  

Tillvägagångssättet, hur interaktivt granskarna har arbetat tillsammans med 
de granskade (om de använt ett dialog- eller samrådsinriktat tillvägagångssätt), 
tycks inte heller påverka vilken kritik som riktas.  

Värt att notera är att kritiken skiljer sig mycket mellan olika kommuner. Det 
visar sig att kritiken skiljer sig mellan de två stora kommunerna, men också 
mellan stora och små kommuner. I rapporterna i Stora Södra framförs mest 
kritik, betydligt mer än i Stora Norra. 

Ett annat mönster är att kritiken är mildare i Lilla Norra än i Stora Norra. 
Det framkommer när två rapporter som innehåller exakt samma brister och 
åtgärdspunkter jämförs. Kritiken formuleras mildare i Lilla Norra. Små 
kommuner som präglas av en ”alla-känner-alla”-kultur kan tänkas påverka 
revisionens kritik. Starka personliga bindningar kan hindra revisorer och 
sakkunniga från att föra fram rättvis kritik. Ett annat resultat är att i Stora 
Södra är den negativa kritiken störst under den första mandatperioden, en 
period då Socialdemokraterna inte har egen majoritet.74  Kommuner där ett 
parti har egen majoritet, vilket förekommer i flera fall, granskas inte hårdare 
än kommuner där flera partier ingår i majoriteten. I Lilla Södra har majoriteten 
behållit ordförandeskapet i revisionen och kommunen är också en kommun 
där förhållandevis lite negativ kritik framförs. Politiska majoritetsförhållanden 
och tillvägagångssättet i granskningarna tycks inte påverka revisorskritiken 
nämnvärt, medan ordförandeskapet i revisionen och kommunstorlek har haft 
en viss betydelse i dessa fyra kommuner.  

Intervjuerna med beslutsfattare i dessa fyra kommuner visar att 
kommunerna ofta anpassar sig till revisorernas krav och åtgärdar mycket av 
det som efterfrågas. Men som genomgången av granskningsrapporterna visar 
återkommer kritiken år efter år i flera kommuner. Det tyder på att besluts-
                                                 
74 Under mandatperioden 1994-1998 hade Socialdemokraterna egen majoritet i tre av kommunerna och under 
mandatperioden 1998-2002 hade ingen av kommunerna egen majoritet. 
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fattare och revisorer har olika uppfattning om vad som har åtgärdats och/eller 
behöver åtgärdas.  

Brister i redovisning av underlag 
Som studien visar är underlaget bristfälligt redovisat i två av tre rapporter 
(slutsatsen är baserad på 30 rapporter som har specialgranskats). Det innebär 
att den som läser en rapport inte vet vilket underlag som granskningens slut-
satser och kritik baseras på. I så mycket som en tredjedel av rapporterna fram-
förs negativ kritik på ett underlag som är bristfälligt specificerat. Men det är 
lika problematiskt om underlaget är otillräckligt redovisat när positiv kritik 
framförs. Brister i redovisningen av underlag innebär inte nödvändigtvis att 
underlaget i sig är tunt, men det är ändå bekymmersamt för slutsatsernas och 
kritikens trovärdighet. 

Det tillvägagångssätt som använts i granskningarna, det vill säga hur 
samrådsinriktad granskningen varit, redovisas bara i 20 procent av rapporterna 
(slutsatsen är baserad på 30 rapporter som har specialgranskats). Detta är 
också en upplysning till läsaren som kan ha betydelse för bedömningen av en 
granskningsrapports trovärdighet. Det finns dock olika sätt att se på och 
bedöma tillvägagångssättets betydelse. De granskade måste kunna känna igen 
sig i hur förhållandena framställs om de ska tycka att en granskning är tro-
värdig och kunna ta till sig kritiken (Hanberger, Khakee, Nygren & 
Segerholm, 2004). Detta främjas bäst av ett interaktivt tillvägagångssätt och en 
samrådsinriktad granskning. Medborgare som inte är direkt delaktiga i ett 
policyarbete eller en verksamhet tycker sannolikt att trovärdigheten i en 
granskning är större om ett utfråge- eller kontrollinriktat tillvägagångssätt 
används.  

Standardisering  
En tydlig tendens i revisionsrapporterna är att de blir mer likformiga eller 
standardiserade under senare år. Detta framträder tydligast i internkontroll-
granskningarna. Rapportstrukturen återkommer med identisk innehålls-
förteckning och ofta med flera likalydande stycken som syfte, metod och 
underlag. Rapporterna blir också tunnare. En standardisering framträder också 
beträffande tillvägagångssätt. Från 1998 och framåt används speciella 
granskningsmodeller i de norra kommunerna. I de två södra kommunerna 
refereras inte till granskningsmodeller, men i nämndgranskningarna från år 
2000 är upplägget standardiserat och liknar de norra kommunernas 
”granskningsmodeller”.75 

I de två södra kommunerna granskas i flera fall samma objekt samma år av 
samma revisor. Exempelvis genomförs granskning av biblioteksverksamheten 
i båda kommunerna 1995, granskning av anställdas bisysslor samt granskning 
                                                 
75 I Stora Södra används även en standardiserad granskningsmodell för kommundelsnämnderna.  



 

 208

av vård och omsorg av äldre i båda kommunerna 1999 och granskning av EU-
projekt i båda kommunerna 2000. Samma mönster återfinns i de två norra 
kommunerna. Komrevs revisorer har ofta varit desamma i Stora och Lilla 
Södra respektive Stora och Lilla Norra. Det tyder på att revisionsinsatserna 
ibland samplaneras, vilket i praktiken innebär en form av likriktning.  

Förändringar i lagstiftningen har sannolikt bidragit till att granskningarna 
blivit alltmer lika. Exempelvis har förtydligandet i lagstiftningen 2000 av 
nämndernas ansvar för internkontrollen kommit att påverka utformningen av 
internkontrollgranskningar. Men det är inte de förtroendevalda revisorerna 
som främst ligger bakom hur lagstiftningen tolkas och tillämpas. I dessa fyra 
kommuner har Komrev haft en framträdande roll i standardiseringsprocessen. 
Eftersom Komrev är den huvudsakliga utföraren av kommunal revision, 
också i landet i stort, får Komrevs granskningsmodeller, val av gransknings-
objekt och val av fokusering i granskningarna ett mycket stort genomslag. 
Komrev kan även påverka vilka områden inom verksamheterna som ska 
granskas. Ofta utför samma person från Komrev granskningar i olika kom-
muner. Inte någonstans redovisas vem som skapat modellerna eller varför de 
skapats – de bara finns där. Att införa en speciell granskningsmodell innebär 
en form av standardisering. Men innebär standardiseringen att det som främst 
behöver granskas också granskas? För att bedöma detta krävs i sin tur någon 
form av måttstock eller bedömningsgrund. Det handlar då om att granska 
granskarna och deras kriterier och värderingsgrunder. Att gransknings-
modellerna är normgivande råder det inget tvivel om. Men vilken granskning 
vill fullmäktiges ledamöter, revisorerna och medborgarna egentligen ha? Det 
finns en risk att standardiseringen och användningen av speciella gransknings-
modeller gör granskningarna förutsägbara och mer eller mindre rituella. 

Granskningarnas oberoende 
Revisionens oberoende är av stor betydelse för granskningarnas trovärdighet. 
I delstudien, som enbart baseras på granskningsrapporter, har endast en del av 
oberoendet kunnat studeras. Om revisionens ordförande kommer från 
oppositionen, om revisorerna själva tar initiativ till granskningar, om de 
använder sakkunnigt biträde och om revisorerna inte avstår från att lämna 
negativ kritik kan det inom ramen för den svenska modellen tolkas som att 
revisorerna upprätthåller ett visst mått av oberoende.76 Mätt på detta sätt 
varierar oberoendet mellan kommunerna. I Lilla Södra är oberoendet något 
mindre än i övriga kommuner genom att ordförandeposten i revisionen har 

                                                 
76 För att bedöma om revisorernas granskningar är oberoende krävs olika metoder. I de intervjuer som vi 
gjort med granskare och granskade i dessa fyra kommuner framkommer att det förekommer mycket 
kontakter, både formella och informella, mellan de granskade och revisorerna. Båda parter framhåller att 
dessa kontakter är värdefulla och att de inte påverkar oberoendet. Samtidigt framkommer att politiska 
påtryckningar har förekommit, i synnerhet i en kommun under en tidigare mandatperiod. 
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behållits av majoriteten och likaså är kritiken förhållandevis återhållsam (t.ex. 
har återkommande underskott i ekonomin inte lett till anmärkning). 

Revisorerna har tagit initiativ till de flesta granskningar. Att revisorerna står 
som initiativtagare kan tolkas som att de aktivt tagit ställning till att genomföra 
granskningarna, men inte att de är de egentliga initiativtagarna. Det kan 
mycket väl vara så att Komrev eller media ”inspirerat” revisorerna till att 
initiera en granskning. 

Rapporternas målgrupp 
Språket i rapporterna är kortfattat och vänder sig i första hand till kommunala 
beslutsfattare. Rapporterna är med andra ord inte skrivna så att medborgarna 
ska förstå granskningen och sammanhanget. Den här studien visar också på 
svårigheter och brister i tillgänglighet och begriplighet. Det kan vara besvärligt 
för kommunerna att ta fram efterfrågade rapporter (se Almqvist, Sköllerhorn 
& Hanberger, 2004). En viktig del i tillgängligheten är numera att medborgare 
ska kunna hitta information om revisionen och granskningsrapporter på 
kommunernas hemsida. I tre av de fyra undersökta kommunerna finns 
information om kommunrevisorerna. I Lilla Södra finns ingen information alls 
om revisionen på kommunens hemsida. Om revisionen ska kunna användas i 
medborgarnas eget ansvarsutkrävande måste rapporterna också förstås av den 
vanlige medborgaren. Revisionsrapporternas innehåll är i flera avseenden svårt 
att greppa för den vanlige medborgaren. Syftena är ofta generella och många 
gånger direkt tagna ur kommunallagen. Ur ett begriplighetsperspektiv och för 
medborgarnas möjlighet att använda dessa när de ska utkräva ansvar för den 
förda politiken är detta negativt. Det blir svårt att förstå vad syftet med 
granskningen innebär i praktiken och varför just dessa granskningar är 
intressanta. Likaså får inte medborgaren insyn i förvaltningen genom intern-
kontrollgranskningar och inte heller en samlad bild av hur makthavarna har 
förvaltat sitt ansvar under mandatperioden (ibid.).  
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Utifrån en analys av revisionsrapporter och revisionsberättelser upprättade 
mellan 1995-2002 kan följande fyra slutsatser dras om kommunal revision: 
 
Lagstiftningen har haft ett tydligt genomslag i dessa fyra kommuner  

- fler granskningar görs efter att lagstiftningen skärptes 
- granskningsrapporter upprättas dock inte varje år för alla nämnder och  
  bolag 
- internkontrollgranskningar dominerar och system, rutiner, styrning och 
  kontroll granskas mest 

 
Den negativa kritiken har minskat över tid  

- kritiken skiljer sig märkbart mellan kommunerna 
- ’anmärkning’ har bara använts i två rapporter trots betydande kritik 
- ansvarfrihet har beviljats alla år i alla kommuner 

 
Det finns en tydlig tendens till standardisering av revisionen 

- speciella granskningsmodeller används  
- rapportstrukturen är ofta densamma 
- Komrev har ett stort inflytande över standardiseringen  

 
Rapporterna har ett begränsat värde för medborgarnas eget ansvarsutkrävande 

- rapporterna vänder sig till beslutsfattare och inte till medborgare 
- tillgängligheten är begränsad 
- språket, bakgrunden och sammanhanget är ofta svårt att förstå  

 
 
I nästa kapitel kommer resultat från denna delstudie att analyseras tillsammans 
med resultat från intervjustudien. 
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13. KOMMUNGRANSKNING - SAMMANFATTANDE ANALYS 

I två avslutande kapitel presenteras en sammanfattande analys av de resultat 
som redovisats kommun för kommun respektive för de fyra policyområdena. 
I detta kapitel summeras och diskuteras generella drag och särdrag i kommun-
granskningen med fokus på kommungranskarnas olika betydelser. Därefter 
sammanfattas specifika kännetecken om granskning inom de fyra undersökta 
policyområdena. I kapitlet analyseras också de funktioner som granskningarna 
fyller och likaså granskningarnas olika påverkan på kommunal policy, samt 
något om det lokala sammanhangets betydelse för granskningarna. I nästa 
kapitel kommer granskarnas och granskningarnas betydelse för demokrati, 
samt forskningsprojektets slutsatser att presenteras. 

Kommungranskarnas betydelse – generella drag och tendenser  

Ett generellt drag i alla kommuner är att redan existerade former av kommun-
granskning har expanderat märkbart under senare år. Det bekräftar också det 
allmänna intryck och de förväntningar som vi hade när forskningsprojektet 
startade för tre år sedan. Vårt material indikerar också ett empiriskt stöd för 
ett framväxande granskningssamhälle på lokal nivå. 

Kommunal revision och media är de dominerande granskarna 
I en sammanvägd bedömning framstår kommunal revision och media som de 
två dominerande kommungranskarna. I alla kommuner upplever besluts-
fattarna och de granskare som har haft en uppfattning i frågan att dessa två 
granskare har en framträdande ställning och en relativt stor betydelse för lokal 
politik och förvaltning i jämförelse med övriga granskare. I tabell 3 redovisas 
en sammanfattande bedömning av kommungranskarnas betydelse baserad på 
vårt material.  

De kommunala revisorernas betydelse framträder på så sätt att deras 
granskningar uppmärksammas, diskuteras och används i politik och för-
valtning. Revisorerna har bland annat bidragit till att dokument tagits fram 
och att dokumentationen blivit mer utförlig i kommunerna. Men det är inte 
enbart positiva erfarenheter som beslutsfattarna har haft av revisionen.  

Tre tendenser framträder när det gäller revisionen. Revisorernas ställning 
har stärkts och det har främst skett med hjälp av lagstiftningen. Men som vår 
studie av revisionsrapporter under perioden 1995-2002 visar har lagstiftningen 
inte slagit igenom fullt ut. Det finns fortfarande vita fläckar i revisorernas 
granskningsverksamhet. Exempelvis har kommunernas entreprenadverksam-
het, som i genomsnitt svarar för drygt tio procent av kommunernas totala 
verksamhetskostnader (SCB, 2003), granskats i liten omfattning. Att granska 
all verksamhet under nämnderna varje år är resurskrävande och frågan är om 
det går att få så mycket mer revision för de resurser som avsätts idag. 
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Samtidigt kan man ställa frågan om det är rimligt att bara en halvtusendels- till 
en tusendelsprocent av kommunens budget avsätts till kommunal revision. 
Likaså aktualiserar vår studie av revisionsrapporter frågan om det är den mest 
behövliga granskningen som revisorerna utför idag. 

Krav har också införts på att revisorerna ska använda sakkunniga biträden. 
Tanken är att oberoendet och kompetensen därmed ska öka, men redan innan 
kravet infördes använde många kommuner sakkunniga biträden. Eftersom 
revisorerna och biträdena arbetar i nära samverkan är det dock tveksamt om 
det går att tala om att oberoendet har stärkts väsentligt. Eftersom revisorerna i 
hög grad är beroende av biträdena när lag- och regelverket ska tolkas och vid 
val av inriktning i granskningarna är det osäkert om oberoendet stärkts annat 
än i själva utförandet. De folkvaldas beroende av biträdena är något som 
sällan uppmärksammas i debatten om revisionens oberoende men som det 
finns skäl att lyfta fram. På samma sätt som tjänstemän ofta styr politiker visar 
den här studien att de folkvalda revisorerna till viss del låter sig styras av de 
sakkunniga biträdena (Komrev), främst för att de sakkunniga har kunskap och 
kompetens på området.  

Den andra tendensen som framträder för revisionen är utvecklingen mot 
standardiserad internkontrollgranskning. Det är övergripande dokumenta-
tionsrutiner, styr- och kontrollsystem, snarare än innehållet och resultaten i 
kommunal verksamhet, som granskas. När revisorerna kontrollerar att 
nämnderna har rutiner för att t.ex. kontrollera servicekvaliteten, överlåter 
revisorerna samtidigt ansvaret att granska kvaliteten till nämnderna. Vad som 
också framträder i studien är att internkontrollgranskningar har ’undan-
trängningseffekter’. I mindre utsträckning än tidigare granskas ändamåls-
enlighet och effektivitet i verksamheterna. Likaså har det skett en standard-
isering, som bland annat innebär att speciella granskningsmodeller används. 
Granskningarna, kritiken och förslagen på åtgärder har till följd av detta blivit 
likformiga. 

För det tredje har revisorernas kritik blivit mer balanserad och positiv i takt 
med att granskningarna har blivit fler. Revisorerna använder modeller som ska 
innehålla förslag till förbättringar. Det framstår närmast som en paradox att 
revisionen presenterar alltmer positiv kritik samtidigt som kommunala affärer 
och maktmissbruk diskuteras i den offentliga debatten. Revisionen kan ha 
lyckats med sitt arbete och bidragit till att kommunerna ändrat på påtalade 
missförhållanden så att det inte längre finns fog för kritik. En annan möjlighet 
är att det förekommer någon form av självcensur bland revisorerna, vilket 
framkommit i några intervjuer.  

Lokaltidningarnas betydelse för lokal politik och förvaltning framträder på 
ett annat plan än revisorernas. Beslutsfattarna känner sig starkt bevakade av 
media och räknar med media som en ständigt närvarande aktör och potentiell 
granskare. Beslutsfattarna är som regel mer känsliga för vad media skriver än 
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för revisorernas granskningar eftersom media har ett enormt genomslag. Det 
finns samtidigt en kluvenhet i bedömningen av media, dels anser alla att media 
har en central uppgift i en fungerande demokrati, dels är de flesta som 
intervjuats, inräknat andra granskare och oppositionspolitiker, ofta kritiska till 
de vinklingar som görs med enskilda människor och händelser i fokus. Med 
vår definition av kommungranskning utför lokaltidningarna mycket sällan 
egna granskningar. Det hindrar inte att nyhetsbevakning med gransknings-
inslag och den makt media har som potentiell granskare gör att beslutsfattarna 
uppfattar media som en dominerande granskningsaktör.  

Inom mediegranskningen framträder två sammankopplade tendenser, dels 
ökade resursproblem, dels en tendens mot mer ytlig granskning. De nedskärningar 
som har gjorts inom lokalpressen har särskilt drabbat bevakningen i mindre 
kommuner. Medias bevakning är som regel mer omfattande i större kommuner 
och skiftar också över tid. Efter att vår datainsamling avslutats har exempelvis 
lokalpressen (och revisorerna) i Stora Södra mer aktivt granskat kommunen. 

Den statliga granskningen uppfattas inte lika dominerande av besluts-
fattarna. Kännetecknande är att omfattningen och intensiteten i statliga 
granskningar varierar såväl över tid som mellan policyområden. Det är sällsynt 
att kommunala beslutsfattare får avsätta kännbara resurser på att bemöta eller 
åtgärda förhållanden som statliga granskningar har uppmärksammat. Lokalt 
upplevs de statliga granskarna för det mesta som ett stöd, men det förekom-
mer även att de kritiseras för brister i kompetens och för att de i sina inspek-
tioner och råd anlägger ett alltför generellt perspektiv eller uppifrånperspektiv. 

Tabell 3. Fem kommungranskares betydelse för lokal politik och förvaltning 

 Stora 
Södra 

Lilla 
Södra 

Stora 
Norra 

Lilla 
Norra 

Alla 

Statliga 
granskare 

Liten  Liten  Liten  Liten  Liten 

Kommunala 
revisorer 

Stor Stor Stor Stor Stor  

Media Stor/ 
måttlig 

Stor Stor/ 
måttlig 

Stor/ 
måttlig 

Stor/ 
måttlig 

Utvärderare/ 
forskare  

Liten  Ingen  Måttlig   Liten  Liten 

Intresseorg./ 
medborgare 

Liten  Liten/ 
måttlig  

Liten  Liten/ 
måttlig  

Liten 

Anm. Stor = många beslutsfattare och granskare berättar att beslutsfattarna eller personer på lägre 
nivåer får avsätta kännbara resurser på att bemöta eller åtgärda granskningar. Måttlig = några 
beslutsfattare och/eller granskare berättar att beslutsfattarna eller personer på lägre nivåer då och då 
får avsätta kännbara resurser på att bemöta eller åtgärda granskningar. Liten = en eller ett par 
beslutsfattare eller granskare berättar att beslutsfattarna eller personer på lägre nivåer får avsätta 
begränsade resurser på att bemöta eller åtgärda granskningar. 
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En tendens under senare år är att granskningarna har ökat inom vissa 

sektorer, en annan är att statlig granskning fortsätter att vara sektorsuppdelad 
vilket innebär att många myndigheter granskar specifika frågor på breda kom-
munala policyområden. Det blir på det sättet många olika granskningar att 
förhålla sig till i kommunerna. Två statliga granskare, Skolverket och Social-
styrelsen, har fått ett utökat granskningsuppdrag i kommunerna. I en 
översiktlig studie av statlig granskning av kommunerna beskrivs den som svag, 
vag och lågt prioriterad (Dahlberg, 2003), men det gäller inte längre skola och 
delar av socialtjänsten.  

Andra externa granskare som utvärderare och forskare förekommer i liten 
omfattning i vårt intervjumaterial. Beslutsfattarna beskriver inte dessa 
granskare som särskilt framträdande. Externa utvärderingar kan ha ett stort 
inflytande på kommunerna eftersom sådana ofta har hög legitimitet och just 
beställts för att möta beslutsfattarnas specifika behov. Eftersom utvärderare 
och forskare bara används i speciella fall får de liten betydelse för lokalpolitik 
och förvaltning jämfört med andra granskare i denna studie. Granskningar 
som utförs av utvärderare och forskare har varken ökat eller minskat utan 
fortsätter att ligga på en mycket låg nivå. 

De intresseorganisationsgranskningar som förekommer, dels nationella som 
exempelvis Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat, dels 
lokala pensionärs- och handikapporganisationers granskningar, har haft en 
liten eller måttlig påverkan på lokalpolitik och förvaltning. I det senare fallet 
handlar det om ett institutionaliserat samarbete med kommunen där också en 
viss form av granskning av kommunernas äldreomsorgs- och handikapparbete 
förekommer. I pensionärs- och handikappråd har föreningarna möjlighet att 
påverka kommunerna bland annat genom punktinriktade granskningar. 
Exempelvis granskas olika miljöer utifrån ett funktionshinderperspektiv. Hem 
och skolaföreningar, lokala företagsföreningar och lokala utvecklingsgrupper 
genomför också en och annan granskning. Lokala bya- och utvecklings-
grupper och likaså enskilda medborgares granskningar har också en viss 
påverkan på beslutsfattarna. Sannolikt har den senare typen av grupper och 
enskilda mer betydelse ute i kommundelarna och på lägre nivåer. Men detta är 
inget som vi har undersökt. 

Beträffande intresseorganisations- och medborgargranskning så är det svårt 
att utifrån intervjumaterialet urskilja några tydliga tendenser. Möjligtvis att 
PRO och andra lokala intresseorganisationer utvecklas till att bli en integrerad 
del av förvaltningen medan lokala utvecklingsgrupper och annan medborgar-
granskning snarare blir en kompletterande kanal för enskilda medborgare att 
närma sig kommunen. 
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Granskningsprocesserna: goda kontakter och åtskilda roller  
Granskningsprocesserna kännetecknas av återkommande kontakter mellan 
framförallt de två dominerande granskarna och de granskade, medan tillväga-
gångssättet i granskningarna uppvisar större skillnader. Hur granskningarna 
genomförs, om ett mer utfråge- eller samrådsinriktat tillvägagångssätt 
används, har mycket att göra med syftet med granskningarna. I de fall inget 
uttalat utvecklings- eller lärandemotiv finns, som i de flesta medie-
granskningar, handlar strävan efter goda kontakter främst om att få tillgång till 
material och tidig information om när en förändring är på gång eller något 
tveksamt pågår. Beslutsfattarna anstränger sig å sin sida för att bemöta media 
på ett korrekt sätt genom att förklara sammanhanget bakom ett beslut eller en 
fråga och vara allmänt tillgängliga för kommentarer. Förhoppningen är att det 
som återges eller kommenteras i media blir så rättvisande som möjligt.  

Revisorerna eftersträvar precis som lokaltidningarna goda kontakter med de 
granskade för att få information om när något är på gång eller tips om vad 
som kan behöva granskas. Dessutom har revisorerna, i motsats till media, 
behov av goda kontakter för att de granskade ska åtgärda påtalade brister. 
Beslutsfattarna eftersträvar goda kontakter med revisorerna bland annat för 
att kunna samordna revisorernas granskningar med kommunens egna intern-
kontroller och på det sättet avlasta förvaltningen. 

Det finns en strävan från båda parter att på en och samma gång skapa och 
upprätthålla goda kontakter med varandra och att bevara rollerna. Parterna 
betonar vikten av att de granskade inte får blanda sig i granskarnas arbete så 
att oberoendet kan ifrågasättas. Men i några av våra intervjuer framkommer 
att det har förekommit påverkansförsök. Beslutsfattare har vid några tillfällen 
försökt påverka kommunala revisorer och media. Det har handlat om att få 
granskarna att inta en mer positiv hållning gentemot kommunen eller att den 
bild som framträder i granskningarna bättre ska spegla förhållandena, dvs. hur 
beslutfattarna uppfattar dessa. Om påverkansförsöken är vanligare än vad 
majoriteten av intervjupersoner har varit villiga att medge kan vi naturligtvis 
inte veta. Men att det har förekommit påverkansförsök är klart. Som 
intervjumaterialet visar ges förvaltningen alltid möjlighet till att sakgranska en 
rapport innan den färdigställs. Om detta är rimligt eller inte kan det finnas 
olika uppfattningar om, men att detta samtidigt innebär en möjlighet att 
påverka innehållet är uppenbart. Eftersom det inte är meriterande för någon 
part att framhålla detta kan man anta att det troligen förkommer något mer 
samverkan med försök till påverkan än vad som kommer fram i intervjuerna.  

Granskningsstrategier och beslutsfattarnas motstrategier  
Kommungranskaren utgår antingen från ett formellt uppdrag eller så initieras 
granskningen på eget initiativ. Granskningsuppdragen styr till en del vad som 
granskas och på vilket sätt uppdraget utförs, men samtidigt har alla granskare 
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ett visst handlingsutrymme som gör det möjligt att forma egna gransknings-
strategier. För två av granskarna, kommunala revisorer och statliga granskare, 
sätter gällande regelverk (lagar, förordningar, regleringsbrev) gränser för vad 
som ska granskas och vilken inriktning granskningen ska ha. För media (lokal-
tidningarna) är det ägarna och pressetiska regler som i någon mån kan 
begränsa uppdraget. Tryck- och yttrandefriheten, som är grundlagsskyddad, 
ger t.ex. tidningar och etermedier stor frihet att framföra vilka åsikter de vill 
och att trycka och sända de nyheter som de anser har ett nyhetsvärde. Svenska 
Journalistförbundet har utarbetat publiceringsregler som rekommenderar vad 
tidningarna får skriva och som syftar till att främja en sund tidningsrapporter-
ing med respekt för bland annat personlig integritet.77 När det gäller externa 
utvärderingar är det utvärderingsuppdragen (avtalen mellan parterna) som 
begränsar vad som ska utvärderas. 

I statlig tillsyn är granskningsuppdraget både att kontrollera och hjälpa 
kommunerna att följa lagar och förordningar. Det är när kommunerna 
uppträder som utförare av statlig politik, när staten betalar ut stöd och när 
tillämpningen av lagstiftningen ska kontrolleras, som statlig granskning är 
aktuell. Några beslutsfattare upplever att statliga granskare lägger olika tyngd 
på att kontrollera respektive konstruktivt stödja kommunerna. Det fram-
kommer också att samma myndighet har haft olika strategi för kontroll 
respektive främjande över tid. Skolverket, Socialstyrelsen och Livsmedels-
verket upplevs balansera de båda granskningsrollerna på ett bra sätt, men det 
finns samtidigt både positiva och negativa erfarenheter av hur de sköter sina 
båda uppdrag. 

Kommunal revision har också ett granskningsuppdrag som både omfattar 
att kontrollera och att hjälpa till att rätta till brister. I de policydokument som 
revisorerna utarbetat kommer båda dessa uppdrag klart till uttryck. En 
övergripande strategi är att göra en bedömning av ”väsentlighet och risk” 
inför varje granskning. I likhet med statliga granskare uppfattas revisorerna ha 
olika inställning till sitt uppdrag men den dominerande bilden är att 
revisorerna både kontrollerar och hjälper kommunerna att rätta till brister.  

Media har också utvecklat olika typer av strategier. En viktig bedömning 
eller strategi när lokaltidningarna väljer att utföra egna granskningar och likaså 
i rapporteringen om andras granskningar är nyhetsvärderingen. När revisor-
erna gör en bedömning av ”väsentlighet och risk” gör media en nyhets-
bedömning. I alla kommuner skriver media om andra granskningar, givet att 
de bedöms ha ett nyhetsvärde. Der innebär samtidigt att mer komplicerade 
och sammansatta frågor vanligtvis inte granskas. I en kommun var reportrarna 
på en lokaltidning inte villiga att berätta om sina granskningsstrategier. Även 
om det saknas uttalade granskningsstrategier har lokaltidningarna i praktiken 
                                                 
77 Spelregler för press, radio och TV redovisas på Svenska Journalistförbundets hemsida 
http://www.sjf.se/bazment.aspx?page_id=67; daterad 2003-11-20. 
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haft fokus på att bevaka och granska att kommunala beslutsfattare sköter sina 
uppdrag och att kommuninvånarna får information om vad som sker eller är 
på gång att ske i kommunen.  

Beslutsfattarna upplever att olika mediegranskare har olika uppfattning om 
sitt granskningsuppdrag och också olika strategier. Detta framträder tydligt i 
Lilla Södra där en av reportrarna upplevs hårdbevaka kommunen, en hård-
bevakning som beslutsfattarna upplever ytlig och schabloninriktad. 

Övriga granskare har också utvecklat någon form av granskningsstrategi. 
Även om vi inte har undersökt detta närmare framkommer t.ex. att riksorgan-
isationer som Svenskt Näringsliv använder sig av en form av ”premierings- 
och skampålestrategi”. Genom att ranka kommunernas näringslivsklimat vill 
Svenskt Näringsliv åstadkomma ett opinionstryck. Pensionärs- och handi-
kapporganisationer är däremot vanligtvis enfrågeinriktade. De bevakar främst 
medlemmarnas och indirekt också andra pensionärers och handikappades 
intressen. Som jämförelse arbetar lokala utvecklingsgrupper bredare. Deras 
granskningsstrategi kan beskrivas som samarbetsinriktad med de kommunala 
verksamheter som finns i kommundelarna.  

Hur bemöter beslutsfattarna granskarna? Av intervjumaterialet fram-
kommer att de har utvecklat motstrategier. I stort sett alla beslutsfattare upp-
lever att de är utsatta för granskning, från alla håll och kanter. Särskilt 
kommunala förvaltningschefer får avsätta mycket resurser på granskarna. En 
strategi som en beslutsfattare nämner är att sovra i alla granskningar och 
endast besvara det som kommunen är skyldig att återrapportera enligt lagar 
och förordningar.  

En strategi som används för att möta kommunala revisorer är att försöka få 
till stånd en samordning mellan revisorernas granskningar och kommunens 
internkontroll. En annan strategi är att inte öppet kritisera granskningar som 
är dåligt underbyggda eller som brister i andra avseenden. Strategin är att lägga 
rapporterna till handlingarna. 

Beslutsfattarna har också utvecklat strategier för att möta media. Att ordna 
presskonferenser är en sådan strategi. Presskonferenserna syftar till att få 
media att rapportera om det budskap som beslutsfattarna vill få ut till allmän-
heten. En annan strategi som vissa förvaltningar använder är att vara 
restriktiva med att lämna ut material till media. I en kommun används något 
som skulle kunna beskrivas som en ”sekretesstrategi” som går ut på att 
sekretessbelägga ärenden som kommunen inte är skyldig att lämna ut och som 
beslutsfattarna tycker bör hanteras internt.  

En lokaltidning har i sin tur utvecklat en motstrategi som skulle kunna 
kallas en ”bevarandestrategi”. Strategin går ut på att totalt sett få ut så mycket 
intressant material som möjligt från kommunen. Tidningen ställer därför inte 
krav på att restriktiva nämnder/förvaltningar ska lämna ut mer material 
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eftersom risken finns att det kan påverka ”hjälpsamma” förvaltningar till att 
bli mer restriktiva. 

En fråga som skulle behöva utforskas ytterligare är vilka strategier och mot-
strategier som är framgångsrika och likaså vilka som är sunda för att skapa en 
fungerande demokrati. 

Förklaringar/tolkningar till granskarnas betydelse 
När det gäller påverkan på lokalpolitik och förvaltning har relevans och 
grundlighet i granskningarna inte alltid en avgörande betydelse. I medias fall 
handlar det i lika hög grad om maktens tredje ansikte; makten över tanken och 
problembilden. Media påverkar som ingen annan granskare den bild som ges 
till allmänheten av tillståndet i kommunen.  

Som framgår av tabell 3 finns också skillnader mellan kommunerna. Det 
lokala sammanhanget visar sig ha en viss inverkan på vilken betydelse olika 
granskare har haft i vårt material. Granskningsbehovet kan upplevas mer eller 
mindre stort lokalt och vara kopplat till ett allmänt förtroende för det politiska 
systemet och makthavarna i kommunen. När det framkommit oegentligheter 
och maktmissbruk i en kommun, som i Stora Södra i slutet av 1990-talet, har 
revisorer och media höjt beredskapen och då har också granskningarna fått 
större genomslag. Påverkan framträder på så sätt att internkontrollen har setts 
över generellt. Hot om skolnedläggelse har också föranlett en större 
bevakning och granskning från media i Lilla Norra. Det kan också finnas 
personliga faktorer som spelar in. Såväl revisorer som lokalreportrar har haft 
lite olika inställning till sina granskningsuppdrag, vilket kan ha att göra med 
tidigare erfarenheter av kontakter med kommunen. Om en granskare har en 
konfliktladdad relation med kommunen påverkas också granskningen. Sett 
från de granskades sida får en granskning där förtroendet för granskaren är 
högt en helt annan betydelse än om förtroendet är lågt.  

Med den nya kommunallagen från 1991 öppnades för en friare organisation 
av kommunal verksamhet och de undersökta kommunerna har också valt 
olika organisationsmodeller. När granskarna granskar utgår de från hur 
kommunen är organiserad, exempelvis innebär en granskning av en 
kommundelsnämnd eller ett självförvaltningsorgan inom skolans område att 
ett decentraliserat ansvar och organ granskas. När revisorer eller media 
granskar en kommundelsnämnds ansvarsutövande bidrar de oftast indirekt till 
att stärka den befintliga organisationsstrukturen, men om stora brister 
framträder kan påverkan vara den motsatta. 

Som visats tidigare i rapporten framträder inte bara stora skillnader i hur 
näringslivspolitiken har organiserats utan också i revisorernas granskning av 
denna politik och framförallt den kommunala företagssektorn. Vårt material 
tyder på att revisionen har granskat mer när näringslivspolitiken organiserats i 
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bolagsform och efter 1999.78 Insynen i näringslivsverksamhet som har 
bedrivits i bolagsform har därmed ökat och likaså kan små anpassningar och 
förändringar avläsas i form av en viss positiv kritik i revisionsrapporterna.79  

Det man kan säga om granskarnas betydelse i förhållande till olika 
kommunala organisationsmodeller är att den befintliga organisationsstruktur-
en har stärkts och utvecklats något till följd av främst revisorernas granskn-
ingar. Möjligen kan revisorernas och medias granskningar av kommundels-
nämnderna i Stora Södra ha bidragit till att en ny organisationsmodell kom att 
införas. I flera granskningar och revisionsberättelser har problem med 
styrning, uppsikt och kontroll över ekonomin i kommundelsnämnderna upp-
märksammats. Ingen av intervjupersonerna har nämnt en sådan gransknings-
påverkan direkt, men det kan vara rimligt att tolka att granskningarna har haft 
en indirekt betydelse för byte av organisationsmodell. Men införandet av ny 
organisationsmodell måste självklart också sökas i andra faktorer.  

Ett lokalt eller snarare regionalt förhållande som har haft en viss betydelse 
för revisionens påverkan på kommunerna är Komrevs inflytande över 
revisionen. Som vår analys av kommunala revisionsrapporter visar har det 
ibland skett en samordning och likriktning av revisionsarbetet i regionen. Det 
som Komrev har tyckt vara motiverat att granska har till en del styrt 
revisionens prioriteringar. Därmed blir granskningarnas påverkan på kom-
munerna till en del beroende av vad Komrev anser viktigt att granska.80  

I de mindre kommunerna och i den kommun där majoritetspartiet har haft 
ordförandeskapet i revisorsgruppen (Lilla Södra) har revisorernas kritik varit 
något mildare. Det tyder på att kommunstorlek och revisionens oberoende i 
viss mån påverkar granskningskritiken. Om en mildare kritik påverkar kom-
munal policy mer eller mindre än om kritiken är skarpare har inte undersökts. 
Men det som framkommer i våra intervjuer med beslutsfattare är att det inte 
bara är tonläget och kritiken som avgör om granskningarna för något 
genomslag. Som analysen av revisionsrapporter visar återkommer kritiken år 
efter år i många kommuner, vilket tyder på att någon påverkan inte fram-
träder. Det beslutsfattarna trycker på som viktigt är att de ska känna igen sig i 
                                                 
78 I Lilla Södra som valt att organisera näringslivspolitiken under kommunstyrelsen har granskningen 
genomförts som en del av kommunstyrelsens verksamhet. Fler granskningar av näringslivspolitiken har gjorts 
av revisorerna i Lilla och Stora Norra jämfört med de södra länen, vilket i sin tur kan förklaras med att 
granskningarna ökade efter 1999 då krav på bolagsgranskning infördes. Jämförs de två större kommunerna så 
har fler bolag och stiftelser granskats i Stora Norra, vilket till viss del beror på att Stora Södra har genomfört 
två samlade granskningar av bolagssektorn där Stora Norra delat upp och avlämnat en rapport för varje 
företag, samt att bolagssektorn är betydligt större i Stora Norra. 
79 De två mindre kommunerna har också granskat kommunstyrelsen i större utsträckning än de större 
kommunerna, vilket till en del beror på att kommunstyrelsen relativt sett ansvarar för en större verksamhet i 
de mindre kommunerna. 
80 I Stora Norra har kommunal revision och statlig granskning påverkat förvaltningen på så sätt att ett internt 
granskningssystem utvecklats. I Stora Norra används ett system för kvalitetsredovisning med tydliga rutiner 
för uppföljning mot nämndernas mål. Om en liknande påverkan förekommer i de andra kommunerna har 
inte direkt framkommit i materialet, men av intervjuerna framgår att internkontrollen och 
dokumentationsrutiner stärkts i alla kommuner. 
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beskrivningarna och att kritiken är konstruktiv, dvs. att det finns förslag på 
hur de ska kunna åtgärda fel och brister. För att få mer kunskap om den 
granskningspåverkan som innebär små anpassningar i kommunal policy finns 
det skäl att ytterligare undersöka den konstruktiva kritikens betydelse. 

Granskning på fyra policyområden 

Skola, socialtjänst och miljö är speciallagsreglerade policyområden där 
kommunen i huvudsak är en förvaltningsnivå i staten. På dessa tre områden är 
den lokala självstyrelsen beskuren, men det finns ett visst kommunalt 
handlingsutrymme för att anpassa nationella mål och intentioner till lokala 
förhållanden och likaså ett utrymme för egna initiativ. Skola och socialtjänst är 
de två största policyområdena; cirka 80% av kommunernas budget går till 
dessa två områden. På miljöområdet är förutsättningarna lite speciella. 
Miljönämnden/förvaltningen är en självständig myndighet och utövar tillsyn 
över andra kommunala verksamheter på delegation. Inom kommunal närings-
livspolitik, som är ett frivilligt kompetensområde, får kommunerna bestämma 
mer själva. I kommunerna förekommer idag minst fyra former av närings-
(livs)verksamhet; verksamhet i kommunägda företag utan vinstsyfte, generell 
och riktad näringslivspolitik, samt entreprenadverksamhet.  

Socialtjänsten granskas något mer än skolan. De dominerande granskarna 
är förutom Socialstyrelsen kommunala revisorer och media. Den skillnad som 
märks jämfört med granskning av skolan handlar om mängden uppgifter som 
staten (Socialstyrelsen, SCB, Kommunförbundet och Arbetsmiljöverket) 
regelbundet begär in. Också pressen granskar något mer på detta område. 
Lokalpressen skriver inte så sällan om brister inom äldreomsorgen. 
Kommunala revisorer granskar socialtjänsten och skolan i ungefär samma 
omfattning. 

Av intervjumaterialet kan utläsas att Skolverket är den dominerande 
granskaren av skolan (se tabell 4). Skolverket har fått ett utökat uppdrag under 
senare år och granskar numera både lag- och läroplansefterlevnad och 
kvaliteten. Kommunala revisorer granskar skolan på samma sätt som annan 
verksamhet (rutiner för beslutsfattande, beslutsgenomförande och kontroll).  

Lokalpressen skriver en hel del om skolan men så mycket egen granskning 
är det inte fråga om. När kritiska åsikter citeras i tidningen kan det uppfattas 
som medias röst. Vårt material visar också att föräldraföreningar eller tillfälliga 
föräldragrupper granskar skolan då och då. 

Det miljöpolitiska området granskas av många statliga granskare. 
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen är de dominerande 
granskarna, men också andra statliga verk granskar på detta område. 
Kommunala revisorer granskar inte detta område i samma omfattning. Policy-
området kan inte mäta sig med skola och socialtjänst i storlek, men det är ändå 
relativt få granskningar som revisorerna gör specifikt på detta område. Endast 
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tre procent av alla granskningsrapporter under perioden 1995-2002 handlar 
om granskning på miljöområdet. Miljöinspektörerna granskar kommunala 
bolag och annan kommunal verksamhet i egenskap av egen myndighet. 
Lokalpressens bevakning och granskning av kommunal miljöpolicy är inte 
särskilt utbredd. Det är, som så ofta med media, först när något sensationellt 
händer, t.ex. salmonella i kebabkött, som media granskar. Samtidigt uppfattar 
beslutsfattarna att lokalpressen återger hanteringen av miljöärenden och andra 
miljöfrågor på ett bra sätt. Enskilda medborgare har ofta åsikter om sådant 
som snöskottning och gräsklippning och framför också sina synpunkter direkt 
till ansvariga. Men någon mer systematisk miljöorganisations- eller med-
borgargranskning förekommer inte på detta område i dessa fyra kommuner. 

Kommunal näringslivsverksamhet är det område som granskas minst, fram-
förallt p.g.a. att staten inte granskar området annat än då statliga bidrag betalas 
ut till kommunen eller när kommunala företag bedriver miljöfarlig verksam-
het. Kommunala revisorer och media är de två granskare som främst granskar 
näringslivsområdet. Fler granskningar har gjorts på detta område efter att 
revisorernas granskningsuppdrag utökades till att också omfatta kommunala 
bolag. Eftersom några kommuner har näringslivsbolag kom dessa att granskas 
mer än tidigare. Media har framförallt granskat näringslivschefer och deras 
arbete. Det finns ett medialt intresse av näringslivsfrågorna och intervju-
materialet visar att det finns en ständig beredskap för detta mindre öppna 
politikområde. Näringslivsfrågorna har ofta ett nyhetsvärde. Svenskt näringsliv 
och andra näringslivsorganisationer och likaså lokala företag granskar (delar 
av) kommunens näringslivsklimat. I tabell 4 sammanfattas de fem granskarnas 
arbete på fyra policyområden. Notera att i nedanstående tabell redovisas 
granskarnas arbete och inte kommungranskarnas betydelse för lokal politik 
och förvaltning som i föregående tabell 3. Bedömningsgrunden skiljer sig 
också mellan de två tabellerna, exempelvis betyder ”mycket” inte samma sak 
och i nedanstående tabell uppmärksammas bara fyra policyområden, medan 
förra tabellen omfattar all granskning.  
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Tabell 4. Fem kommungranskares arbete inom fyra policyområden 

 Skola Socialtjänst  Miljö  Näringsliv 

Statliga granskare Visst/mycket Mycket  Mycket  Lite   

Kommunala revisorer Visst  Visst  Lite   Visst  

Media Lite Visst  Lite  Visst 

Utvärderare  -  - - Lite  

Intresseorg./ 
medborgare 

Lite   Lite  - Lite  

Anm. Mycket = flera granskningar görs varje år i alla kommuner. Visst = en eller ett par 
granskningar görs varje år i minst hälften av kommunerna. Lite = granskningar görs någon gång i 
någon kommun. - = ej framkommit. 
 

Bedömt mot policyområdenas storlek, mätt som andel av kommunens 
budget, är det förvånande att skola och socialtjänst trots allt granskas relativt 
måttligt. Detsamma gäller bolagssektorn, även om den inte räknas in i 
kommunens budget. De flesta skol- och framförallt socialchefer upplever sig 
belastade av alla granskningar. Att dessa fyra policyområden granskas olika 
mycket kan främst förklaras med de formella uppdragen som statliga 
granskare och revisorer har. I medias fall är det nyhetsvärdet som styr. 
Lokalpressen har i dessa fyra kommuner granskat socialtjänsten och 
näringslivsfrågorna lite mer än skola och miljö. Det som händer i skolan och 
på miljöområdet har också ett medialt intresse, men det är främst när något 
som berör många människor som det uppmärksammas (salmonellavarning 
och skolnedläggelse). 

Mängden granskningar tycks ha en inverkan i sig. Beslutsfattarna känner sig 
ständigt granskade. Men hur granskande är granskarna på dessa policy-
områden? Statliga granskare och revisorer är inriktade på att både kontrollera 
och att ge råd och hjälp. Ett samlat intryck är att dessa båda granskare är 
relativt försiktiga. Lokalpressen granskar inte lika mycket och är inte lika 
försiktig. Media är inte alls inriktad på att hjälpa kommunerna att rätta till 
brister utan tvärtom på att avslöja missförhållanden. Att rätta till bristerna är 
något kommunerna får ta ansvar för själva. 

På tre av dessa policyområden, socialtjänst-, skol- och miljöområdet, fram-
står den statliga granskningen som relativt framträdande. Gemensamt är att 
dessa policyområden är speciallagsreglerade. Staten granskar skolan och social-
tjänsten alltmer och framförallt mot slutet av den period som undersöks i 
projektet. Samtidigt anser inte beslutsfattarna som vi har intervjuat att staten 
har en dominerande ställning. Bedömningen görs i förhållande till all före-
kommande kommungranskning. 
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Granskningarnas funktioner i fyra kommuners lokalpolitik 

Kommungranskarna och deras granskningar har som tidigare framkommit 
fyllt olika funktioner i de fyra kommunernas lokalpolitik och inom de fyra 
policyområdena. Nu är det dags att försöka ge en sammanfattande bild.  

Vanligtvis förknippas begreppet granskning med kontroll och ansvars-
utkrävande, vilket också är en viktig granskningsfunktion som framträder i 
studien. Det är den funktion som granskarna främst fyller, tillsammans med 
att verka för utveckling och förbättring. Eftersom ansvarsutkrävande är av 
särskilt intresse kommer frågan att diskuteras utförligare i nästa kapitel då 
granskarnas och deras granskningars demokratipåverkan behandlas. 

En funktion som vissa granskningar har fyllt är att bidra till lärande och 
förbättring/utveckling. I intervjumaterialet finns gott om exempel på både statlig 
granskning och kommunal revision som fyller de funktionerna. En fråga som 
flera beslutsfattare tar upp till diskussion och som de menar är viktigt för en 
gransknings trovärdighet, nytta och användning är att granskningen bör 
innehålla både kontroll- och förbättringsinslag. I debatten om granskares 
oberoende betonas värdet av att skilja på dessa funktioner eller roller. Men för 
lokala beslutsfattare är det ett önskemål att granskarna alltid kombinerar 
kontroll och konstruktiv kritik.  

Granskningar har också fyllt en legitimerande funktion eller i något fall bidragit 
till att legitimiteten minskat. I våra intervjuer har den funktionen framkommit 
när rapporter utan negativ kritik eller med positiv kritik använts som 
instruktionsbok. Ett av syftena med kommunal revision är också att ge 
demokratisk legitimitet åt förvaltningen och de verksamheter som kommunen 
bedriver. Förutsättningarna för att en legitimering ska ske i en representativ 
demokrati är att de styrande politikernas vilja får genomslag i förvaltningen 
(jfr Lundin & Riberdahl, 1999; SOU 1999). En fungerande kommunal 
revision kan bidra till att stärka legitimiteten för den representativa demokratin 
och likaså förtroendet för förvaltningen och den verksamhet som bedrivs i 
kommunal regi (jfr Larfors, 2000). Förutsättningen för att en legitimering ska 
inträffa är att granskningarna visar att beslutsapparaten fungerar någorlunda 
bra, om inte, finns en risk att granskningen får den motsatta effekten, dvs. att 
legitimiteten minskar. Flera av de kommunskandaler som avslöjats under 
1990-talet, är exempel på när den kommunala revisionen inte har upptäckt 
oegentligheter eller slagit larm om dessa. När skandalerna väl varit ett faktum 
har medborgarna tappat en del förtroende för det politiska systemet. Om den 
affär som avslöjades i Stora Södra i slutet av 1990-talet har skadat förtroendet 
för kommunala beslutsfattare är något som inte undersökts, men det är ett 
antagande man kan göra. Eftersom oegentligheter inte upptäckts i intern-
kontrollen eller av revisorerna kan man tänka sig att avslöjandet lett till en viss 
minskad tilltro till det politiska systemet och även till granskningssystemet. 
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Framförallt har media fyllt funktionen att stimulera till offentlig debatt. Svenskt 
näringslivs ranking har också fyllt den funktionen. Däremot har centrala 
PROs granskning av äldreomsorgen i Lilla Södra inte fyllt den funktionen, 
sannolikt på grund av att förhållanden i Lilla Södra visade sig bättre än vad de 
lokala pensionärsorganisationerna och pensionärerna hade förväntat sig. Det 
tyder på att om missförhållanden framkommer i en granskning stimuleras 
debatten mer än av det omvända. Lokala intresseorganisationer har svårare att 
hantera information och statistik som visar att problemen är små eller mindre 
än i andra kommuner. 

Granskningars påverkan på kommunal policy 

Granskningarnas påverkan på kommunal policy (politik, förvaltning och 
verksamheter) framträder inte som speciellt genomgripande i intervju-
materialet. Ingen granskningsverksamhet har så stor betydelse att kommunal 
policy förändras på ett mer genomgripande sätt. Med tanke på all den 
granskningsverksamhet som förekommer är detta, om än inte ett direkt 
överraskande resultat, så ändå något som bör stämma till eftertanke. Det 
granskas mycket, men sällan leder detta till genomgripande förändringar. Det 
beror inte på att det saknas kritik och att granskarna tycker att det mesta är bra 
som det är. Samtidigt ska inte den påverkan som förekommer förringas. Om 
påverkan är stor eller liten beror också på mot vad den bedöms. Nedan 
sammanfattas granskningarnas betydelse för mindre förändringar och 
anpassningar av kommunal policy (eftersom inga mer genomgripande 
förändringar framträder). 

Av alla granskningar har kommunal revision klart störst genomslag på 
kommunal policy. Det är den enda granskningsverksamhet som visar sig ha en 
relativ stor effekt ute i kommunerna. Revisionen har stor betydelse för ett 
fortlöpande översynsarbete och innebär att små ändringar och anpassningar 
av handlingsrutiner, dokumentation, verksamhetsdirektiv och måldokument 
görs. Statliga granskare och intresseorganisationer eller medborgare som 
granskar kommunen kan också bidra till förändringar men inte i samma 
utsträckning. Förutsättningen för påverkan är att kritiken är underbyggd, 
trovärdig, alternativt att beslutsfattarna har fått veta att de bryter mot regel-
verket. 

Kommunal revision har främst påverkat förvaltningen på så sätt att den måste 
avsätta tid på att ta fram uppgifter, bemöta kritik och åtgärda brister i 
dokumentations-, upphandlingsrutiner och policy- och plandokument. En 
form av påverkan är också att beslutsfattare tar fram dokument i ”före-
byggande syfte” för att undvika revisorskritik. Stora Södras beslutsfattare 
menar att revisionen i viss grad styr kommunens tidsanvändning. Det är 
framförallt förvaltningen som måste avsätta tid på att ta fram verksamhets-
direktiv och måldokument. Delaktigheten i framtagandet av policy/mål-
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dokument har ökat, vilket också är en effekt av dessa granskningar. I likhet 
med övriga kommuner är det små förändringar och anpassningar av 
kommunal policy och rutiner som framträder i de norra kommunerna. Här 
har också personella resurser utökats och nämndeledamöter utbildats till följd 
av revisorernas granskningar. I alla kommuner är det den centrala 
förvaltningsnivån, inte den politiska nivån eller verksamhetsnivån, som främst 
har påverkats av revisionen.  

På de policyområden som studerats märks en viss påverkan av revisionen 
på miljöförvaltningen. Revisionen har fungerat som en drivkraft för att förnya 
miljöförvaltningens verksamhet. Revisorernas granskningar av skola och 
socialtjänst har främst påverkat nämndernas styr- och kontrollsystem. 
Granskningarna påverkar också de rutiner som inrättats. Nya rutiner 
kodifieras (som är mer detaljerat och på fler områden). Socialcheferna tycker 
ofta att granskningarna är onödiga, att granskarna är okunniga och är 
frustrerade över att få avsätta tid på att bemöta dem. Man kan här tala om 
mindre undanträngningseffekter. Enligt socialcheferna är en följd av 
granskningarna att förvaltningarna får ett merarbete som tränger undan annat 
(mer) angeläget arbete. Revisorerna försöker också påverka och förbättra 
näringslivspolitikens styrning och kommunstyrelsens uppsikt över kommunala 
företag. Det är också på detta område svårt att se några direkta och genom-
gripande effekter annat än i form av små förbättringar som kan utläsas av att 
revisorskritiken minskar i revisorernas uppföljningsrapporter. 

Media påverkar inte politiken men väl behovet av en och annan insats från 
beslutsfattarnas sida. Det som skrivs i tidningen fungerar ofta som en ”väckar-
klocka”. Brandkårsutryckningar behöver exempelvis göras när ett reportage 
har skapat reaktioner i befolkningen eller bland personal, enligt besluts-
fattarna. I Stora Södra har media haft liten inverkan på politiken, men desto 
större på den bild allmänheten får av tillståndet i kommunen. Den påverkan 
som media har haft på beslutsfattarna är att dessa allmänt sett höjt sin 
beredskap för media och likaså har de utvecklat strategier för att möta media. 

Den statliga granskningen har också haft en viss påverkan som innebär att 
kommunernas policy till viss del anpassats till nationella mål och krav. Men 
flera beslutsfattare är kritiska till statlig granskning som inte är relevant och i 
kommun Stora Norra har det lett till att kommunen överklagat. Att använda 
överklagningsmöjligheten kan också tolkas som en form av påverkan. Statlig 
tillsyn har, i likhet med revisionen, utgjort ett stöd för miljöförvaltningens 
interna utvecklingsarbete och stärkt miljönämndens/förvaltningens ställning 
gentemot andra kommunala verksamheter. Livsmedelsverkets och Läns-
styrelsens granskningar har också använts i övergripande diskussioner om 
miljöfrågor i nämnd och förvaltning. Skolverkets representant berättar om 
konkreta resultat av inspektioner på skolnivå, men det är inget som kommer 
fram i övriga intervjuer. 
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Intresseorganisations-/medborgargranskning har likaså haft en viss påverkan på 
kommunal policy. Handikapp- och pensionärsorganisationer samarbetar med 
kommunerna och en effekt är att de ”lyssnas på”, men vad det i realiteten 
innebär framgår inte. Allmänhetens granskningar har haft en påverkan på så 
sätt att ärenden börjat hanteras på annat sätt och att en och annan 
handläggningsrutin ändrats. Medborgarnas ”granskning” av snöskottning och 
gräsklippning har fått direkt påverkan i vissa fall. Svenskt näringslivs ranking 
av kommunernas näringslivsklimat har haft en viss påverkan på närings-
livscheferna. Förutom att de har använts i diskussioner om näringslivsklimatet 
har det resulterat i att en kommun gjort en egen kompletterande utvärdering. 

Någon påverkan från forskning/utvärdering går inte att utläsa. Däremot 
betonas att dessa granskningar har hög legitimitet och är avsedda att användas.  

Att påverkan på kommunal policy inte är så stor kan till en del förklaras 
med att handlingsrutiner och problemlösningar är institutionaliserade och 
därmed tröga att ändra (Bostedt, 1991; Bro, 2000; Hanberger, 2003b; Krasner, 
1988; Peters, 1999; Pierson, 1992; Steinmo et al., 1992). Utifrån ett 
institutionellt perspektiv skulle det tvärtom vara överraskande om mer 
radikala förändringar i kommunal policy skulle framträda till följd av 
granskningar. För att trendbrott och grundläggande förändringar ska uppstå 
krävs många samverkande faktorer (ibid). En annan tolkning är att när kom-
munerna är utsatta för en stor mängd granskningar görs prioriteringar som 
innebär att allt som föreslås inte åtgärdas.  

Det som till en del kan förklara att revisionen har störst genomslag på 
kommunal policy är att den är lokalt förankrad och förbättringsinriktad. 
Beslutsfattarna anser att de tar till sig trovärdiga och relevanta revisions-
rapporter/granskningar, vilket innebär att sådana också har störst påverkan. 
Men som framgått bedömer beslutsfattarna att påverkan är något större än 
revisorerna. 

Ett förhållande som avslutningsvis kan noteras när det gäller inställningen 
till granskningar i allmänhet är den skillnad som märks mellan makthavare och 
partier i opposition. Framförallt i Lilla Norra framkommer att minoriteten, 
oavsett partifärg, är mer positivt inställd till granskningar generellt. De opposi-
tionspolitiker som har intervjuats betonar också betydelsen av granskning. Det 
tyder på att det i första hand är aktörer i oppositionsställning och inte parti-
politiska skillnader som avgör hur man ser på behovet och värdet av externa 
granskningar. Bakom oppositionens mer positiva inställning till granskningar 
ligger också ett politiskt intresse. En granskning som visar att den förda 
politiken inte genomförts som utlovats eller misslyckats kan användas som 
politisk ammunition och därmed få stor betydelse i lokalpolitiken. 
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14. GRANSKNINGARNAS BETYDELSE FÖR DEMOKRATI 

I detta kapitel kommer först kommungranskningen och olika former av 
demokratiskt ansvarsutkrävande att diskuteras utifrån ett principal-agent 
perspektiv. Efter detta sammanfattas och diskuteras olika granskares och 
granskningars betydelse för att främja skilda demokrativärden och likaså tolkas 
demokratipåverkan med hjälp av tre olika demokratiteorier. Här summeras 
också forskningsprojektet huvudslutsatser. Avslutningsvis höjs blicken för att 
ge perspektiv på kommungranskningen i relation till granskningssamhället i 
stort. I det allra sista kapitlet riktas till sist blicken in i framtiden. 

Kommunaldemokratiskt ansvarsutkrävande 

Demokrati är primärt förknippat med hur behov och krav artikuleras och 
kanaliseras och hur konflikter löses. Tyngdpunkten ligger på hur politik 
skapas, inte på politikens genomförande och resultat. Men för att en 
demokrati ska fungera väl måste också kontroll- och granskningsfunktionen 
fungera. Möjligheterna att utkräva ansvar är grundläggande i varje form av 
representativt styrelseskick (Ahlbäck, 1999). Med ansvar och ansvarighet avses 
enligt representativ demokratiteori att någon är ansvarig för de handlingar 
som utförs eller inte utförs och likaså för konsekvenserna av dessa, oavsett 
om den ansvarige själv utfört handlingarna (March & Olsen, 1995, s.150 ff.; 
Ahlbäck, 1999 s.181ff.). Begreppet ansvarsutkrävande (accountability) inne-
fattar också konstruktionen av ett gemensamt språk för kommunikation om 
handlingar, interventioner och prestationer, samt kriterier för att bedöma dem 
(Day & Klein, 1987, s.2). Idealt ska det finnas någon som är ansvarig, likaså 
ska dokumentation och redovisning av genomförda prestationer vara 
rättvisande och medborgarna ska med jämna mellanrum ges möjlighet att 
utkräva ansvar. 
 

“The democratic ideal of political accountability of rulers to an informed, forward 
looking, and wise citizenry is achieved by providing periods of political power 
subject to periodic review and by making rules subject to occasional, rather than 
continuous, reconsiderations” (March & Olsen, 1995, s.151) 
 

Också spelreglerna för demokratiskt ansvarsutkrävande ska kunna ses över 
och eventuellt förändras, men inte lika ofta som ansvar utkrävs. Ansvars-
utkrävande har i klassisk demokratiteori handlat om medborgarnas ansvars-
utkrävande av de valda representanterna och följaktligen om valhandlingen. 
Däremot har förvaltningens roll och ställning i demokratin inte uppmärk-
sammats och som Shirin Ahlbäck påpekar är detta en svag länk i demokrati-
teori. Demokratiskt ansvarsutkrävande förutsätter ”att det går att urskilja vem 
som är ansvarig, att det finns kunskap om huruvida den offentliga 
verksamheten bedrivits bra eller dåligt, att det finns mekanismer för att 
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faktiskt utkräva ansvar” (Ahlbäck, 1999, s.185). Dessa tre förutsättningar finns 
inte i realiteten eller så finns det tydliga brister i dem. Ofta är ansvars-
fördelningen oklar mellan nivåerna och mellan politiker och tjänstemän i det 
svenska politiska systemet (ibid.). Med decentralisering eller delegering av 
makt och ansvar har politik (politikutformning) och förvaltning (politik-
genomförande) integrerats (jfr Montin, 2002, s.102). Detta är problematiskt ur 
ansvarsutkrävande synpunkt eftersom makt och ansvar över resurs-
användningen har flyttats ned i, eller ut ur, den kommunala organisationen 
samtidigt som det formella politiska ansvaret ligger kvar. 

Inom ramen för den representativa demokratin kan kommunmedborgaren 
vart fjärde år utkräva ansvar av de politiker som innehaft den politiska 
makten. Om medborgaren (principalen) vill underkänna makt- och ansvars-
utövandet kan han/hon försöka rösta fram andra partier och kandidater till 
kommande mandatperiod.81 Medborgaren både styr och utkräver ansvar 
genom att rösta. När medborgaren själv, utan ombud, utkräver ansvar är det 
en direkt form av ansvarsutkrävande eller medborgarkontroll. Denna form av 
ansvarsutkrävande är otillräcklig i en representativ demokrati och som 
komplement finns också granskare som kontrollerar makt- och ansvars-
utövningen mellan valen. Den senare typen av granskning kan man kalla för 
indirekt ansvarsutkrävande eller ombudskontroll.  

Demokratisk styrning och ansvarsutkrävande 
Principiellt sett går det att urskilja tre olika demokratiska styrningsmodeller där 
ansvarsutkrävande av kommunen är aktuellt (jfr Hanberger, 2004). I den 
nationaldemokratiska styrningsmodellen, som i huvudsak gäller inom special-
lagsreglerade politikområden, är kommunen underställd staten. Staten, som på 
detta område är principal, har inom framförallt välfärdspolitikens kärn-
områden ett uppdrag att utkräva ansvar av kommunerna, som här är agenter. 
Skolverket, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och andra myndigheter är 
ombudskontrollanter i förhållande till det nationella medborgarskapet. De 
statliga granskarna är inriktade mot att kontrollera att kommunerna genomför 
nationell politik och följer statliga intentioner, krav och lagar. Media utför 
också en form av nationaldemokratiskt ansvarsutkrävande (ombudskontroll) 
av kommuner. När brister i t.ex. åldringsvården uppmärksammas i lokal-
pressen riktas kritik mot kommunen ifråga. Den kritiken är, medvetet eller 
omedvetet, ofta riktad mot kommunen som agent åt staten. Men det före-
kommer också att kritik riktas mot luckor i lagstiftningen.  

Med stöd i den lokala självstyrelsen finns också en kommunaldemokratisk 
styrningsmodell som är kopplad till det kommunala medborgarskapet och 
inom vilken ombudskontroller också behöver göras mellan valen. Denna 
                                                 
81 I vissa kommuner ges medborgaren också makt att utöva sin principalroll i kommunala folkomröstningar 
och andra demokratiska fora som kommunen inrättat. 
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styrningsmodell är avsedd för frivillig, icke speciallagsreglerad verksamhet och 
för det självförvaltningsutrymme som staten delegerat till kommunerna från 
tid till annan. Framförallt är det kommunala revisorer som är den kommunal-
demokratiska styrningsmodellens granskare. Men också media och lokala 
intresseorganisationer kontrollerar kommunen för medborgarnas eller med-
lemmarnas räkning.  

Kommunerna är också involverade i ett tredje sammanhang där det är 
aktuellt att utkräva ansvar. Allt oftare används demokratisk nätverksstyrning 
(koordinering) som modell när många nivåer och aktörer är inblandade. 
Kommunen är i dessa sammanhang inte ensam principal. Det kan exempelvis 
gälla projektsamarbete med EU, staten, landsting, universitet, lokala företag, 
intresseorganisationer eller medborgargrupper. Kännetecknande för dessa 
policysammanhang är att det saknas en klar styrningskedja och att många 
huvudmän eller principaler har ett delat ansvar. Samverkan sker inom ramen 
för ett gemensamt ansvarsområde. I vissa avseenden är kommunen principal i 
andra agent. Möjligheten att utkräva ansvar är här avsevärt mycket svårare än i 
de två tidigare modellerna p.g.a. att ansvaret är delat mellan olika aktörer. Det 
är inte alltid klart om kommunen enbart är ansvarig för sin del i ett projekt 
eller också medansvarig för helheten. Ur ansvarsutkrävande synpunkt kan 
detta område beskrivas som problematiskt eftersom det ofta inte går att 
urskilja vem som är ansvarig och att det vanligtvis saknas mekanismer för att 
utkräva ansvar. 

Kommunal revision och demokratiskt ansvarsutkrävande 
I den svenska modellen för kommungranskning har kommunal revision en 
nyckelroll. Enligt gällande ordning överlämnar medborgarna i samband med 
valet också ”principalskapet” till de politiker som väljs in i fullmäktige. 
Fullmäktige utser kort därefter revisorer i ett val som inte väljarna kan 
påverka. De kommunala revisorerna, som i första hand är ombud (agenter) åt 
fullmäktige och indirekt åt medborgarna, har i uppdrag att kontrollera 
kommunstyrelsens, övriga nämnders och enskilda förtroendevalda ledamöters 
makt- och ansvarsutövande och om politiska beslut får genomslag i för-
valtningen (Lindquist & Losman, 2001; Lundin, 1999).82 Uppdraget är att 
granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas kontroll är tillräcklig (ibid; 
Lundin & Ribberdahl, 1999).83  

                                                 
82 Eftersom varje revisor har egen initiativrätt, kan han/hon fritt initiera en granskning och i den meningen är 
revisorerna principal i förhållande till KS och övriga nämnder. 
83 Revisorernas granskning av makt- och ansvarsutövandet sammanfattas i revisionsberättelserna och avslutas 
med ett yttrande om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet för de politiskt ansvariga. Uttalandet ligger sedan 
till grund för fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet. 
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Revisorerna anlägger, som vår studie visar, ett helhetsperspektiv när de 
granskar om det finns ett fungerande styrnings- och uppföljningssystem. 
Normen som de granskar mot är den representativa demokratins idealmodell 
för styrning, implementering och kontroll. Det finns också vita fläckar i 
revisorernas granskningar. Verksamhet som har lagts ut på entreprenad, har 
exempelvis sällan granskats av revisorerna. De folkvalda revisorerna kan i de 
fyra undersökta kommunerna beskrivas som fullmäktiges och indirekt med-
borgarnas ombudskontrollanter eller vakthundar. De gånger ombuden skäller, 
vilket inte händer lika ofta som tidigare (den balanserade och positiva kritiken 
har ökat i takt med att granskningarna har blivit fler) är oftast om inte rutiner 
för styrning, beslutsgenomförande och uppföljning fungerar. 

Det som sällan diskuterats är mot vad eller vilken måttstock som granskn-
ingar görs. I detta fall tas normen helt enkelt för given. Men den represen-
tativa demokratins idealmodell, som här är normen, är mycket svår att uppnå. 
Forskningen om politiskt beslutfattande, beslutsgenomförande och mål-
styrning visar att beslutsfattandet i praktiken ofta avviker från idealmodellen 
(Hanberger, 2001a; Hjern, 1985, 1986, 1992; Pressman & Wildavsky, 1984; 
Rothstein, 1994;). Det man kan fråga sig är om förvaltningen, som framförallt 
arbetar med att möta revisorernas krav, medverkar till att införa ett system 
med verksamhetsdirektiv, handlingsplaner, dokumentationsrutiner och intern-
kontroller som stämmer med den representativa demokratins idealmodell, 
men som inte används i den praktiska politiken och förvaltningen utan som 
främst används i ansvarsutkrävande- och granskningsdiskussioner. Granskn-
ingssystemet fyller i så fall funktionen att legitimera kommunal politik och 
förvaltning. 

Bland annat mot bakgrund av den här studien kan man fråga sig om det är 
rätt typ av granskning som revisorerna ägnar sig åt. Ur ett medborgar-
perspektiv är det tveksamt om revisionen gör rätt prioriteringar idag, i varje 
fall finns det mer som skulle kunna göras för att möta medborgarnas behov av 
insyn, information etc. ”Kommunrevision skulle kunna vara både fullmäktiges 
och medlemmarnas instrument, vilket skulle vara en vitalisering av lokal-
demokratin” (Lundin & Ribberdahl, 1999, s.252). Idag är revisionsrapporterna 
oftast inte lättillgängliga och det brister också i informationen om vilka 
rapporter som finns.84 Dessutom är innehållet ofta inte begripligt för en vanlig 
medborgare, såväl språkligt som innehållsmässigt. Språket i rapporterna är 
                                                 
84 Vår erfarenhet är att det inte är enkelt att beställa revisionsrapporter av kommunerna. Kommunernas 
diarier är inte helt tillförlitliga, vissa rapporter var diarieförda flera gånger och andra verkade inte ha diarie-
förts alls eller under felaktigt namn och årtal. Detta visar på svårigheter som också medborgare och andra 
intressenter kommer att kunna stöta på om de på eget initiativ vill beställa och läsa rapporter. I tre av de fyra 
undersökta kommunerna finns information om revisorerna på kommunernas hemsidor, både om vilka 
personer som valts till revisor och en kort beskrivning av deras uppdrag och verksamhet. Däremot var det 
endast en kommun (Stora Södra) som lagt ut en lista över utförda granskningar. Medborgarnas information 
om revisionen och tillgängligheten till rapporter i Lilla Södra är begränsad; på kommunens hemsida finns 
ingen information alls om revisionen. 
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kortfattat och vänder sig i första hand till kommunala beslutsfattare.85 
Revisionsrapporterna ger medborgarna otillräcklig insyn i kommunal politik 
och förvaltning och har ett begränsat värde som underlag i medborgarnas 
direkta ansvarsutkrävande eller medborgarkontroll. 

En kommunal revision i medborgarnas tjänst skulle mer än idag handla om 
att ge medborgarna insyn i politik och förvaltning och inriktas mot att granska 
vad medborgarna får ut av gemensamma resurser i form av behovstillfreds-
ställelse, servicekvalitet, delaktighet etc., samt i vilken grad kommunalt 
finansierade verksamheter och insatser bidrar till att hantera gemensamma 
problem. Med sådana granskningsrapporter skulle möjligheterna till ansvars-
utkrävande förbättras avsevärt. Ett alternativ till att prioritera internkontroll-
granskning är med andra ord att sätta granskning av verksamheterna i 
centrum. Ett annat alternativ, fortfarande inom ramen för nuvarande regel-
verk, är att radikalt öka resurserna till kommunal revision. Det skulle möjlig-
göra både systeminriktade och verksamhetsinriktade granskningar och mer än 
idag kunna ge svar på medborgarnas frågor om ändamålsenlighet och 
effektivitet i kommunal verksamhet.  

Diskussionen om hur en revision i medborgarnas tjänst ska kunna utvecklas 
har hittills främst utgått från hur revisorerna ska bli bättre på att uppträda som 
fullmäktiges ombud, men det är också angeläget att diskutera hur revisorerna 
ska bli bättre på att hjälpa medborgare att få insyn i politik och förvaltning 
och hur revisionen mer direkt ska kunna komma medborgarna till nytta.  

Demokrativärden som främjas av olika granskningar 

Det olika demokrativärden som en granskning kan understödja har hittills 
undersökts i de fyra kommunerna och inom de olika policyområdena var för 
sig. I detta avsnitt sammanfattas och kommenteras de olika granskarnas 
demokratipåverkan utifrån tidigare iakttagelser.  

Kommunal revision har i första hand bidragit till att stärka demokrativärdet 
beslutsförverkligande genom att kontrollera att förutsättningar finns för att 
genomföra beslut i enlighet med den representativa demokratins ideala 
styrnings- och implementeringskedja. Granskningarna har synliggjort brister i 
kedjan och likaså svagheter i målstyrningsdoktrinen. Om dessa granskningar i 
praktiken lett till en mer effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet 
har inte undersökts, men det finns skäl att misstänka att så inte alltid är fallet. 
Från andra studier är det känt att målstyrningen inte fungerar särskilt bra 
(Montin, 2002, s.104-105; Rombach, 1991) och likaså har svårigheter i 

                                                 
85 Om revisionen ska kunna användas i medborgarnas eget ansvarsutkrävande måste rapporterna också 

förstås av den vanlige medborgaren. Att sätta in en granskning i sitt sammanhang är viktigt ur ett medborgar-
perspektiv, på det sättet blir en rapport mer förståelig. Innehållet är i flera avseenden svårt att förstå för den 
vanlige medborgaren. Syftena är ofta generella och många gånger direkt tagna ur kommunallagen.  
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utvärdering och uppföljning av målstyrningen också påtalats (Montin, 2002; 
Rombach, 1991; Rombach & Sahlin-Andersson, 1995). Målen i sig styr inte 
prioriteringar och verksamheterna, det fordras många samverkande faktorer 
för att centrala mål och intentioner ska kunna förvekligas. Ideala implement-
eringsförhållanden är snarast undantag (jfr Sabatier, 1986). När verksamhets-
direktiv och måldokument upprättas, bland annat som ett resultat av revisors-
kritik, kan man inte automatiskt dra slutsatsen att dokumenten faktiskt 
används. Men när det sker stärks fullmäktige och nämnderna som 
institutioner. Ett visst bidrag till demokratisk skolning framträder också som 
ett resultat av revisorernas granskningar. Nämndsledamöter har utbildats i 
revision och därmed har kunskaperna inte bara om demokratisk kontroll utan 
också om demokrati generellt ökat. 

Media har främst bidragit till att stärka fri åsiktsbildning, en öppen offentlig 
debatt och beslutsförverkligande. Lokalpressen har som granskare störst 
betydelse för att främja fri åsiktsbildning och stimulera den offentliga 
debatten. Dessa värden eller förutsättningar är självklart viktiga för att få till 
stånd en fungerande demokrati. Men samtidigt är många, inte bara de 
granskade, kritiska till den bild som media ger av den kommunala ”verklig-
heten”. I likhet med de undanträngningseffekter som formella granskningar 
visat sig kunna leda till kan missvisande reportage i media skada verksam-
heterna och likaså påverka demokratin i negativ riktning. Om det demo-
kratiska samtalet utgår från en starkt vinklad eller missvisande bild skadas 
också demokratin på sikt. Det kan späda på politikerföraktet och ytterst leda 
till att tilltron till demokratin sviktar och att färre går och röstar. Vårt intervju-
material tyder på att det är vinklade reportage som media ofta ger, men här 
kan inte alltför långtgående slutsatser dras eftersom det framförallt är besluts-
fattare som intervjuats. Minst lika illa vore det om underlaget för demokratiska 
samtal skulle utgå från den bild som kommunens informationsavdelning 
presenterar av kommunen. Tveklöst är lokaltidningarnas resursproblem och 
tendensen mot mer ytlig granskning problematiskt för den lokala demokratin. 

Statliga granskningars demokratieffekter måste först och främst sökas i om de 
har bidragit till att stärka den nationella demokratins beslutsförverkligande. 
Tecken på att den nationella politiken har fått genomslag i kommunerna, med 
hjälp av statlig granskning, framträder inte direkt i materialet. Det är när 
lagefterlevnaden kontrolleras som man kan tala om en viss demokratipå-
verkan. När statliga granskare ägnar sig åt ”översättningskontroll” bidrar detta 
i första hand till att stärka rättssäkerhet och nationell likformighet och därmed 
främjas om man så vill också den nationella demokratins beslutsförverklig-
ande (via lagstiftningsmakten). När verksamhet granskas som berör det 
kommunala förvaltningsutrymme som finns för lokal anpassning av nationella 
krav och normer på de speciallagsreglerade kompetensområdena kan både den 
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nationella och kommunaldemokratiska styrningsmodellen stärkas. Men ofta är 
det svårt att urskilja vem som är ansvarig för vad som görs eller inte görs. 

Intresseorganisations- och medborgargranskning har främst bidragit till att stärka 
demokrativärdena folkviljans förverkligande, deltagande och demokratisk 
skolning. Exempelvis utför pensionärsorganisationer olika nischade gransk-
ningar, vilka främst gynnar medlemmarna (eller särintressen). Men inom den 
svenska folkrörelsedemokratin har detta inte betraktats som ett problem så 
länge som folkrörelsernas representanter har stöd bland medlemmarna. En 
viss skillnad är det när lokala utvecklingsgrupper granskar kommunen efter-
som dessa grupper har ett bredare perspektiv som omfattar hela byns eller 
kommundelens invånare. När intresseorganisationer och medborgargrupper 
deltar i politiken och samtidigt granskar främjas värdena deltagande och 
demokratisk skolning.  

De demokrativärden som dessa granskare bidragit till att stärka samman-
fattas i tabell 5. 
 
Tabell 5. Granskningars betydelse för att främja olika demokrativärden 
 
 Stor betydelse Liten betydelse 

Besluts-
förverkligande 

Kommunal revision 
(kommunala beslut) 

Statlig granskning (statliga beslut) 
Media 
Intresseorganisations-/ 
medborgargranskning 

Fri åsikts-
bildning 

Media Intresseorganisations-/ 
medborgargranskning 

Deltagande Intresseorganisations-/ 
medborgargranskning 

Media 

Demokratisk 
skolning  

 Media 
Intresseorganisations-/ 
medborgargranskning 
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Demokratiideal som olika granskningar understödjer 

Förutom att synliggöra vilka demokrativärden som stärks av olika typer av 
granskningar kommer demokratianalysen att utvecklas ytterligare ett steg. De 
olika demokrativärdena är i sin tur mer eller mindre associerade med olika 
demokratiideal eller demokratimodeller. Följaktligen kan en viss typ av 
granskning som främjar vissa demokrativärden likaså sammankopplas med en 
viss demokratimodell. Svårigheten med varje demokratianalys är att begreppet 
demokrati har så många betydelser och att de flesta av oss har en viss 
föreställning om vad demokrati betyder. Granskningars demokratipåverkan 
kan mätas eller bedömas mot olika demokratidimensioner.86 Genom att utgå 
från några demokratiska idealtyper och jämföra reella demokratier och 
förekommande granskningar med dessa kan man få ökad insikt i granskn-
ingarnas betydelse för demokrati. Reella demokratier, och de granskningar 
som görs för att stärka dessa, kan ligga mer eller mindre nära en idealtyp eller 
en kombination av typer. Det kan vara värdefullt att synliggöra vilka 
demokratimodeller som olika granskare och granskningar framförallt sam-
spelar med, även om det i reella demokratier totalt sett finns element från 
många demokratiideal. I sådan jämförelse indikeras samtidigt vilken form av 
demokratisering som en viss granskare understödjer. Tre demokratiska ideal-
typer används här för att belysa olika granskares demokratipåverkan.87 Först 
sammanfattas idealtyperna kort och därefter används de i en jämförandeanalys 
av olika kommungranskares demokratipåverkan.  

I sin renodlade form uppmuntras medborgarna i en elitdemokrati eller 
representativ demokrati, den första idealtypen, att endast i val påverka den 
generella inriktningen på offentlig policy (Schumpeter, 1942). Medborgaren är 
här begränsad till att välja mellan olika politiska ”paketlösningar”. Om en 
policy eller ett program skapas för folket, av en politisk elit och genomförs av 
tjänstemän, och om medborgarna är utestängda från policyprocessen och 
behandlas som konsumenter av samhällsservice stödjer policyn (programmet) 
en elitdemokrati/representativ demokrati. När en kommunal revision eller 
mediegranskning utgår från kommunala mål eller verksamhetsdirektiv i sin 
granskning innebär det också ett stöd för denna demokratimodell. De 
beslutsfattare (den elit) som påverkas av granskningen kan vara politiker, 
tjänstemän eller både politiker och tjänstemän. Samtidigt stärks de politiska 

                                                 
86 Granskningars demokratipåverkan kan t.ex. bedömas mot hur etablerade demokratiska institutioner stärks 
och mot olika demokratiideal (normativa demokratiteorier). Likaså kan påverkan analyseras mot olika 
demokrativärden (fler än de som görs i rapporten) och mot hur effektivitet, legitimitet etc. främjas med hjälp 
av granskning inom olika demokratiska beslutsmodeller. 
87 Något försök att samlat bedöma de fyra lokala demokratiernas närhet till olika demokratiideal görs inte. 
Detta skulle kräva ett bredare underlag om den lokala demokratin och förekommande demokratiförsök och 
likaså information om hur den faktiska demokratin upplevs av olika intressenter, inte minst olika 
intresseorganisationer och medborgare. 
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institutioner som formellt har makt och ansvar (fullmäktige och nämnder), 
givet att inte alltför stora brister kommer fram. 

Deltagardemokrati bygger i motsats till elitdemokrati på att medborgarna 
ska delta oftare och på olika sätt i folkstyrelsen (DeLeon, 1997; Dryzek, 1996, 
2000; Fischer, 1993, Healey, 1993; House & Howe, 1999; Khakee, 1999; 
Premfors et al., 1994). Förutom val, innefattar deltagardemokrati deltagande 
av grupper av medborgare i politik och förvaltning.  När medborgarna är 
inbegripna och uppmuntras att delta i en policyprocess och när de betraktas 
och behandlas som aktiva mottagare av tjänster och varor kan man tolka det 
som att en deltagardemokrati främjas. När en granskning genomförs för att 
utveckla politik, förvaltning och verksamheter med hög delaktighet av med-
borgargrupper är det en deltagardemokrati som främjas. 

Samtalsdemokrati, den tredje idealtypen, innebär att medborgare i likhet 
med deltagardemokrati deltar ofta och på olika sätt. En förutsättning är att 
öppna samtal förs mellan berörda intressenter och att allas argument prövas. 
Om medborgarna är djupare involverade i policyarbetet eller verksamheter, 
indikerar det att en samtalsdemokrati också främjas. Medborgare betraktas här 
som aktiva, kompetenta, reflekterande och ansvarstagande individer och som 
samarbetspartners i planering och genomförande av en policy eller verk-
samhet. De förväntas bidra med praktisk kunskap och finna praktiska och 
legitima lösningar på samhällsproblem som möter medborgarnas behov. När 
policy skapas och granskas tillsammans med medborgare/medborgargrupper 
under fria och öppna former stärks samtalsdemokratin. 

I kommunerna finns skillnader i orientering mot olika demokratiideal och 
den lokala demokratin upplevs också fungera på olika sätt av de personer som 
har intervjuats (se kapitel 4-7). Vårt material visar att det i alla kommuner har 
funnits ett intresse att pröva komplement till den representativa demokratin 
(elitdemokratin), t.ex. att införa nya demokratiska kanaler och fora. 

Bedömt mot dessa tre demokratimodeller är det framförallt en 
representativ demokrati eller elitdemokrati som har påverkats och i viss mån 
stärkts av kommunal revision. Det är framförallt förvaltningen som avsatt tid och 
resurser på att bearbeta granskningskritik och därmed är det förvaltningsnivån 
(förvaltningseliten) eller en integrerad politisk/administrativ nivå (elit) som 
påverkats mest. Exempelvis har revisorernas granskningar bidragit till att 
måldokument, verksamhetsdirektiv och policydokument utarbetats och i det 
arbetet har politiker och tjänstemän arbetat i nära samverkan med varandra. 
Brister i styrningskedjan har påtalats och när åtgärder vidtagits för att rätta till 
bristerna har detta bidragit till att stärka den representativa demokratin. Idealt 
sett, utifrån detta demokratiperspektiv, borde kommunala revisorer följa upp 
genomförandet av alla viktiga verksamhetsdirektiv och målsättningar som 
fullmäktige och nämnderna satt upp (inte bara på en övergripande nivå). 
Kontrollen skulle sedan resultera i att alla avsteg från målstyrningsdoktrinen 
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påpekades och att förvaltningen och professionella därefter anpassade sina 
rutiner och praktiker till målen. Det skulle innebära att revisionen skulle få 
stor betydelse för den representativa demokratin. Verkligheten ligger, som 
studien indikerar, långt ifrån denna ”idealbild”. En viktig förklaring är att 
verksamheternas praktik bestäms av en rad andra faktorer. 

Lokaltidningarna har också påverkat och stärkt en representativ demokrati 
eller elitdemokrati genom de nyhetsbevakningar, genomlysningar och egna 
granskningar som gjorts. Medias granskningsobjekt omfattar både ledande 
politiker och tjänstemän (den politiskt/administrativa eliten). Genom att 
vända sig till de ansvariga med kritiska frågor och utgå från formella beslut 
och handlingar är det den representativa demokratins huvudaktörer och 
huvuddokument som granskas. Därmed återskapas också betydelsen av dessa 
institutioner och strukturer. I viss utsträckning har också en deltagar- eller 
samtalsinriktad demokrati stärkts av media. När enskilda människor och 
många intressenters åsikter och erfarenheter får komma till tals främjas 
samtalsdemokratin. Medias reportage och genomlysningar har i många fall 
stimulerat till en offentlig debatt på insändarsidor och på webben. Politiker 
och tjänstemän har också varit mer aktiva än tidigare när det gäller att besvara 
medborgarnas frågor och debattinlägg, vilket tyder på att media också fyllt sin 
roll som kanal och arena för demokratisk debatt till följd av granskningar.  

De lokala utvecklingsgrupperna som samverkar med kommunen och samtidigt 
granskar medverkar till att stärka en samtalsdemokratisk utveckling. Eftersom 
dessa grupper tar egna initiativ och eget ansvar uppträder de inte enbart som 
mottagare av kommunal service. Utvecklingsgrupperna samverkar med de 
kommunala verksamheter som finns i kommundelarna och deras roll som 
granskare blandas med att vara ansvarstagare. Det som sker i flera av de lokala 
utvecklingsgrupperna idag är inte av någon stor omfattning men är av 
principiellt intresse när frågan om demokratisk nyorientering och granskning 
diskuteras. Det institutionaliserade samarbete som finns mellan socialnämnd/-
förvaltning och pensionärs- och handikapporganisationer stärker en form av lokal 
folkrörelse- eller deltagardemokrati. Förutsättningen är att representanterna 
har mandat och legitimitet bland medlemmarna, annars är det rimligare att se 
samverkan som en form av elitdemokrati eller lokal korporatism, där besluts-
fattare (makteliten) samverkar med organisationernas ledningar (organisations-
eliten). 
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Slutsatser 

Syftet med detta forskningsprojekt har varit att beskriva och belysa kommun-
granskningars och kommungranskarnas betydelse för lokal politik och 
demokrati. I slutrapporten har betydelsen av förekommande granskningar och 
de olika granskarna belysts på flera sätt. Som studien har visat har granskarna 
fyllt olika och sammansatta funktioner i lokal politik och förvaltning. 
Granskarna har likaså påverkat kommunerna på olika sätt och haft olika 
betydelser för demokratin. I tre övergripande slutsatser sammanfattas studiens 
resultat om kommungranskarnas och -granskningarnas betydelse: 
  
 
Kommunal revision och media är de två dominerande kommungranskarna. 

- revisorerna bidrar främst till att förbättra internkontrollen och dokument-
ationsrutiner i kommunerna och granskningarna leder ofta till små 
anpassningar och förändringar i kommunal policy  

- lokalpressen har störst inflytande som potentiell granskare på kommunen 
och påverkar i hög grad den bild allmänheten får av tillståndet i kom-
munen, men media påverkar sällan kommunal policy  

 
Kommungranskningen är relativt omfattande, men otillräcklig för ansvarsutkrävande. 

- revisorernas granskningar väger lätt vid fullmäktiges beslut om ansvars-
frihet och de har litet värde när medborgare ska utkräva politiskt ansvar  

- alla statliga granskare undersöker inte systematiskt om enskilda 
kommuner lever upp till statliga mål, krav och normer 

- lokalpressens nyhetsorientering och resursbrist innebär oftast ytliga och 
individinriktade ”granskningar” med begränsat värde för ansvars-
utkrävande  

 
Granskarna påverkar demokratin på olika sätt, dock inte alltid positivt.  

- revisionens granskningar inriktas främst mot att stärka den representativa 
demokratin och den centrala nivåns styrning och kontroll, men det är 
osäkert om målstyrningen blir effektivare av standardiserade granskningar

- lokalpressen upprätthåller eller undergräver den representativa 
demokratin med (vinklat) material om tillståndet i kommunen, samtidigt 
stimuleras och främjas fri åsiktsbildning och offentlig debatt  

- lokala intresse- och medborgargruppers granskningar är få men dessa 
bidrar något till att stärka deltagar- eller samtalsdemokrati (eller lokal 
korporatism om de är toppstyrda) 
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Kommungranskning - en spegel av granskningssamhället 

Den svenska välfärdsstaten kännetecknas i början av 2000-talet av en stor 
offentlig sektor med många politiskt/administrativa nivåer involverade i 
policy- och serviceproduktionen. Kommunerna har tilldelats en central roll i 
förverkligandet av välfärdsstatens målsättningar och i lokal politik och 
förvaltning möts nationalstatens och den lokala självstyrelsens principer. Det 
kommunala handlingsutrymmet varierar, dels mellan olika policyområden 
(främst mellan speciallagsreglerade och icke-speciallagsreglerade områden), 
dels över tid. Dessutom kan beskrivningen av välfärdsstaten numera komplet-
teras med ytterligare ett kännetecken. Under senare år har kontroll- och upp-
följningssystemen stärkts på alla nivåer. Interna och externa gransknings-
system har byggts upp eller vidareutvecklats, vilket särskilt bör framhållas i en 
studie av kommungranskning. Hur dessa system utformas får också betydelse 
för vilka demokrativärden och demokratiideal som stärks. 

Uppbyggnaden av granskningssystem är emellertid inte något unikt för 
Sverige. Michael Power (1997, s.10-11), en av de forskare som studerar 
granskningssystemens samhällsbetydelser, talar om en granskningsexplosion 
(audit explosion) och framväxten av ett granskningssamhälle. Power kopplar 
uppkomsten av granskningssamhället till en förändring av dagens 
organisationssamhälle och utvecklingen av en ny logik i samhällets styrning.  
 

”Audit has become a benchmark for securing the legitimacy of organizational 
action in which auditable standards of performance have been created not merely 
to provide for substantive internal improvements to the quality of service  but to 
make these improvements externally verifiable via acts of certification” (1997, s.10-
11). 

 
Rättfärdigandet och legitimeringen av kollektivt handlande sker idag genom 
certifieringsakter eller ritualer. Begreppet granskningssamhälle (audit society) 
syftar på en uppsättning normer och attityder till problemlösning, inte en 
speciell samhällsformation. Det Power talar om är främst en explosion av 
”granskningstänkande” som slår igenom på olika samhällsområden. Granskn-
ingar och granskningssystem fyller ett viktigt behov i dagens samhälle, fram-
förallt för den mytstruktur om rationalitet som behövs i organisations-
samhället. 
 

…auditing is also implicated in the framing of organizational life, in contributing 
to a style of evaluation from which organizations emerge as legitimate, safe, 
efficient, cost-effective, and so on” (Power, 1997, s.8). 
 

För att återvända till kommungranskningen kan man fråga sig om detta 
egentligen är ett nytt fenomen? Det finns gott om exempel på tidiga former av 
kommungranskning. Redan i samband med bildandet av de moderna 
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kommunerna infördes bland annat krav på redovisning och regler för 
kommunal revision (se Bergevärn & Olson, 1987; 1862 års kommunalför-
ordningar i Lundin 1999, s.87ff.). Statlig kontroll av kommunerna är också 
något som förekommit tidigt, t.ex. på skolans område (Johansson, 1991). En 
historisk tillbakablick visar att olika former av kommungranskning har rötter 
långt tillbaka, vilket samtidigt visar att det finns ett behov av att fortlöpande 
granska makt- och ansvarsutövningen i kommunerna.88 Det är avslutningsvis 
värt att notera att den granskningsverksamhet som finns i kommunerna idag 
har rötter långt tillbaka och likaså att det finns en internationell trend mot att 
granskningstänkande och granskningssystem sprids till fler och fler områden 
och nivåer. Utvecklingen indikerar samtidigt att den sociala kontrollen och 
tilliten i samhället har minskat. Förtroendet för många samhällsinstitutioner är 
idag lågt (t.ex. för storföretagen, bankerna, kommunstyrelserna och partierna) 
och förtroendet har i många fall minskat sedan 1980-talet.89 Nu knyts viss 
tilltro till granskningssystem och granskarna, men är det ett säkrare samhälle 
att leva i (jfr Beck, 1995)? Och vem granskar granskarna? Om gransknings-
systemen och granskningssamhället inte ska fortsätta att breda ut sig måste 
tilliten, ansvarstagandet och möjligheten till ansvarsutkrävande förbättras på 
alla nivåer i samhället. Hur detta ska gå till är dock en annan fråga. 

I forskningsprojektet har vissa delar av det lokala granskningssamhället 
studerats. Med begreppet kommungranskning har sökarljuset riktats mot all 
form av granskning av kommunal politik och verksamhet. Däremot omfattas 
inte granskning av verksamhet som förekommer inom den privata och civila 
sektorn. Avgränsningen mot extern kommungranskning innebär inte att intern 
kommungranskning90 eller granskning av den civila och privata sektorn är 
mindre viktig. Tvärtom, det behövs mer forskning på båda dessa områden för 
att få bättre kunskap om det lokala granskningssamhället och om lokal 
granskningsverksamhet och demokrati. 

                                                 
88 Kring förra sekelskiftet förde kommunerna t.ex. bok över fattiga och utackorderade i en särskild 
”ackordslängd” och ”anslagslängd” (Hanberger, 1997, s.161). Staten genomförde också kartläggningar och 
analyser om tillståndet i nationen. Även lokaltidningar genomförde granskningar eller rapporterade om andras 
granskningar, t.ex. rapporterades om förskingringar av kommunala medel på 1920-talet (Bergevärn och 
Olson, 1987, s. 38).   
89 Se t.ex. SOM-Institutets hemsida. Där redovisas förtroendet för tjugo samhällsinstitutioner mellan åren 
1986-2003, http://www.som.gu.se/resultat.htm. 
90 Ett förhållande som bara berörts men som är en brist med framförallt dagens statliga granskning och 
kommunala revision är möjligheten att utkräva ansvar av de tjänstemän och professionella som är utförare i 
vårt politiska system. Eftersom förvaltningstjänstemän och professionella har ett stort delegerat ansvar och 
möter medborgare oftare än vad politikerna gör förväntas de också till viss del bära ansvar för den service 
som ges eller inte ges. Vem som faktiskt bär ansvar för de prioriteringar som görs längre ner i den 
kommunala organisationen är exempel en angelägen fråga att studera inom intern kommungranskning. 
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15. FRAMÅTBLICKANDE ANALYS 

I detta kapitel skall vi dels diskutera utvecklingstrender utifrån de förändringar 
som har skett i kommungranskning dels presentera fyra scenarier om hur 
kommungranskning kommer att se ut år 2020. Kapitlet är ämnat att stimulera 
till diskussion om framtidens kommungranskning och vi förespråkar inte 
något scenario som mer eller mindre önskvärt. 

Utvecklingstrender 

Motsatta trender kännetecknar den kommunala utvecklingen i början av 2000-
talet. Å ena sidan har demokrati blivit en viktig utgångspunkt för det 
kommunala förnyelsearbetet, å andra sidan framträder fler politiska aktörer än 
politiker på den offentliga arenan; alltfler intressegemenskaper och nätverk 
påverkar politiken. Medan man å ena sidan lyfter fram direktdemokratiska 
reformer i form av folkomröstningar, e-demokrati och brukarinflytande, 
frikopplas å andra sidan olika kommunala verksamheter från den kommunala 
organisationen. Det senare omfattar bl.a. att brukarna övertar ansvaret, verk-
samheter konkurrensutsätts och kommunerna bildar partnerskap med resurs-
starka marknadsaktörer. Kommunerna samverkar i allt högre grad med privata 
näringslivet beträffande försörjning av tekniska, sociala och andra tjänster. De 
nya samarbetsformerna innebär att det inte är särskilt enkelt att identifiera 
vem som ytterst är ansvarig, så som exempel om vanskötsel i äldreomsorgen 
tydligt visar. Förtroendevalda förlorar kontrollen över förvaltningen och den 
kommunala revisionens legitimitet går förlorad. 

Kampen om mediepubliken gör att TV och radio har kommit att ta över en 
stor del av utrikes- och riksnyheterna medan dagspressen ökar den lokala 
bevakningen (Asp, Johansson & Larsson, 2002). Mediernas behov av 
granskning och kontroll av makthavarna blir viktigare. Detsamma gäller olika 
medborgerliga gruppers behov av insyn i den allt mer fragmenterade 
kommunala verkligheten.  

I fråga om kommunal revision pekar utvecklingen på en fortsatt 
förstärkning av densamma. Detta framgår med all tydlighet i det betänkande 
som lagts fram av de utredare som har till uppgift att göra en översyn av den 
kommunala revisionen (SOU 2004:107). I betänkandet accepterar man 
behovet av en självständigt demokratiskt förankrad kommunal revision men 
lämnar uppgiften härom till kommunfullmäktige som avgör hur den 
kommunala revisionen ska fungera. För att fullmäktige och politiska parti-
grupper ska kunna hantera revisorernas kritik på ett riktigt sätt föreslår man 
att ”fullmäktige måste motivera sitt beslut i ansvarsfrågan – oavsett om 
fullmäktige följer eller inte följer revisorernas förslag” (SOU 2004:107, s.13). 
Däremot vill utredarna inte skärpa möjligheten till sanktionsmöjligheter efter-
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som man anser att de nuvarande är ”tillräckligt kraftfulla” (SOU 2004:107, 
s.14).  

Beträffande revisorernas status accepterar utredarna den otydliga ansvars-
fördelningen mellan beslutande, verkställande och kontrollerande funktioner 
och föreslår bl.a. att förtroendevald revisor inte ska kunna ha uppdrag i 
nämnd, fullmäktigeberedning eller kommunalt företag. Man föreslår också att 
minimiantalet revisorer ökar från nuvarande tre till fem, att revisorerna själva 
väljer och anlitar sakkunniga i den omfattning som behövs och att ord-
föranden i revisionen utses av den politiska minoriteten. Dessutom föreslår 
man att revisorerna tillförsäkras rymligt ekonomiskt utrymme med en särskild 
budgetberedning och arvoden i nivå med andra omfattande kommunala 
uppdrag (SOU 2004:107, s.15-16). 

Beträffande medborgarnas möjligheter att få en kvalificerad insyn i 
kommunal revision är utvecklingen något splittrad. Den statliga översynen av 
den kommunala revisionen verkar inte ha tagit del av den senaste demokrati-
utredningen. Den förras demokratisyn är något snäv. När man talar om demo-
kratisk förankring tänker man i första hand på den nuvarande representativa 
demokratin med befintligt partisystem och oförändrat politiskt landskap samt 
oförändrad kommunal organisation. Man tar inte hänsyn till vare sig de nya 
tankarna om demokrati eller de nya styrelseformerna i form av partnerskap, 
nätverk och koalitioner vilka alltmer kännetecknar den kommunala sektorn.  

När det gäller medias granskning av kommunerna tyder vår undersökning 
på att nyhetsmaterialet vanligtvis inte innehåller mycket kritik. Det är knappast 
någon konfliktladdad eller kritiskt bild av det lokala samhället som förmedlas i 
de lokala nyheterna. Medierna ägnar sig sällan åt undersökande journalistik 
utom i frågor där man har lång tid till sitt förfogande. De senaste årens miss-
bruk av kommunens kontokort kan vara toppen på ett isberg. Visserligen har 
internkontrollen stärkts efter kommunala ”affärer” och media har gjort 
nedslag men inte hittat något. Journalister och kommunala aktörer tillhör en 
gemensam social sfär dvs. kommunfaktorn binder samman kommuner och 
medier när det gäller frågor som rör bygdens väl. Under de senaste åren har 
lokala hotfrågor lett till en allians lokalt och regionalt mellan press, företagare, 
politiker och organisationer där det lokala perspektivet har framhävts mer och 
mer. 
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Kommungranskning år 2020 

Det finns olika tendenser och variationer i vår studie beträffande kommun-
granskning och dess beståndsdelar. Utvecklingen på längre sikt är svårt att 
förutsäga. Dock är det både intressant och relevant att spekulera över 
granskningens utveckling som en följd av spännande förändringar som håller 
på att äga rum i kommunernas omvärld. För att stimulera debatten om 
kommungranskning presenterar vi i detta avsnitt fyra scenarier som skildrar 
alternativa framtidsbilder av kommungranskning. 

I alla fyra scenarier står den kommunala revisionen i blickfånget men 
scenarierna skildrar också de övriga granskningsformerna. Dessa scenarier 
beskriver ett tilltänkt tillstånd år 2020. Vi har valt en drygt 15-årig tidshorisont 
så att inte nuet ska lägga hämsko på våra visioner och binda oss till de 
restriktioner och åligganden som omgärdar den kommunala verksamheten i 
dag.  

Vi presenterar fyra alternativa scenarier och texten till varje scenario är 
medvetet mycket kort. Vi beskriver enbart några viktiga drag av kommun-
granskning så som den skulle se ut år 2020. För varje scenario presenterar vi 
några viktiga antaganden angående omvärldsförändringar (se Khakee, 1999 
för handledning om hur man utvecklar scenarier).    

Scenario 1: Den kommunalt självstyrda revisionen 
Detta scenario kan betraktas som nollscenario där vi inte förutsätter några 
dramatiska förändringar i den kommunala granskningens omvärld. Vi förut-
sätter att det sker små förändringar i den nuvarande representativa 
demokratin. Den kommunala politikens villkor är i stort sätt densamma som i 
dag dvs. politik domineras av ett fåtal rikspartier samt enstaka lokala partier. 
Kommunstyrelsen utses på samma sätt som idag.  

Små justeringar har genomförts i den kommunala organisationen. 
Visserligen experimenterar kommunerna med olika lösningar på nämnd-
organisationen men i stort sätt påverkar inte dessa ändringar den kommunala 
styrelsen. Inte heller bolagisering och olika förvaltningsmodeller har påverkat 
den kommunala verksamheten. Även år 2020 utgör kommunal självstyrelse en 
viktig premiss i relationen mellan stat och kommun. Det har skett små 
förändringar i decentraliseringen av den offentliga verksamheten. 

Den enda påfallande utvecklingen under de första åren under 2000-talet var 
ökad tendens för fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet trots att nämnderna inte 
har levt upp till målen för verksamheten och trots att redovisningen av resurs-
användningen inte varit tillfredställande. Denna tendens har 2020 stabiliserats 
på en relativt låg nivå efter de reaktioner som uppkom och som framkallade 
en tydligare reglering från lagstiftarna. 
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Scenario 
 

Kommunal revision åtnjuter hög status och är mer allmänt känd. 
 
Juridiska påföljder för försummelser och oegentligheter har skärpts åtskilligt. 
Kommunfullmäktiges möjligheter att bevilja ansvarsfrihet är avsevärt mindre. 
 
Stor omsorg läggs ned vid valet av kommunala revisorer. Händelserna under 2010-
talet innebär att moralisk resning är en viktig princip för urvalet av revisorer. 
 
Enskilda medborgare har initiativrätt att kräva granskning av speciella företeelser 
och möjligheter att yttra sig direkt till revisorer. 

 

Scenario 2: Kommunalt oberoende professionell revision 
I slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet bedrev ett antal namnkunniga 
personer ihärdiga kampanjer för att professionalisera hela den offentliga 
revisionsverksamheten. Ett huvudargument var att kommunerna var som ett 
konglomerat av omfattande verksamheter med ansvarfördelning mellan en 
mängd offentliga och privata aktörer. Man menade att kommunala verk-
samheter bedrevs i allt större utsträckning i en bladning av traditionella och 
marknadsmässiga organisationsformer samt som frivilliga insatser. 
Nämnderna behövde ofta kompletteras med kommittéer för ”halv-
kommunala” verksamheter. Under sådana omständigheter var det fel att låta 
förtroendevalda revisorer sköta revisionsarbete dvs. att politiker granskar 
politiker. Ett viktigt argument i detta var oberoendet för den kommunala 
revisionen.  

Smärre förändringar har ägt rum i den representativa demokratin. Det 
traditionella partiväsendet dominerar både riks- och kommunal politik. Stat-
kommun relationen har inte ändrats på något väsentligt sätt. Dock har staten 
ökat sin kontroll över den kommunala verksamheten p.g.a. såväl finansiella 
problem som tilltagande krav på likformighet i kommunal service. 
 
Scenario 
 

Kommunfullmäktige har inte längre uppgiften att tillsätta revisorer. Varje större 
kommun har en myndighet som heter ’kommunrevisorer’ efter samma modell som 
’riksrevisorer’. Mindre kommuner delar frivilligt på en liknande gemensam 
myndighet. Kommunrevisorer är oberoende professionell revision. 
 
För att balansera professionalisering av kommunrevisionen med demokratikraven 
ges revisionsrapporter större publicitet. Olika intressegrupper har möjligheter att 
offentligt framföra synpunkter om verksamheters utvecklingsinriktning. Däremot 
är enskilda medborgares möjligheter till insyn i revisionsarbetet begränsade. 
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Scenario 3: Medborgarstyrd kommunal granskning 
År 2009 sker ett verkligt trendbrott i demokratisträvandena i Sverige. 
Riksdagen beslutar om en ny lag som ger kommuninnevånare långtgående 
möjligheter att påverka den lokala politiken. Sextimmars arbetsreform kräver 
nämligen att varje arbetsför person samt pensionärer med god hälsa avsätter 6 
timmar per vecka för samhällstjänst inklusive deltagandet i grannskaps-
nämnder. Samtidigt har samtliga hushåll tillgång till Internet och får yttra sig 
direkt till nätverk och koalitioner. Sverige jämte andra nordiska länder har 
genomfört viktiga åtgärder i riktning mot deltagardemokrati. För att underlätta 
dessa förändringar har en omfattande decentralisering av makt till 
kommunerna och nybildade regioner genomförts.  

Den kommunala organisationen består av nätverk, partnerskap och 
formella och informella koalitioner som styr kommunala verksamheter i stället 
för nämnder och förvaltningar. Produktionsansvaret ligger i allt större 
omfattning hos privata aktörer inklusive grannskapsnämnder. Kommun-
politikens villkor har genomgått grundläggande förändringar. Partistyrda 
fullmäktige och nämnder har ersatts av representationer från nätverk och 
koalitioner kring några viktiga policyområden exempelvis hållbar utveckling 
och utbildning.  
 
Scenario  
  

Medborgarrevision (bestående av medborgarrevisorer) kompletterar kommunal 
revision och den förra får samma status, resurser och maktbefogenheter. De 
kommunala revisorerna utses formellt av kommunstyrelsen som består av 
representanter av nätverk och koalitioner. Den tvåfaldiga revisionen får större 
utrymme i den offentliga debatten. Dessutom avkrävs ansvar från ansvariga för 
nätverk och koalitioner för dessas uppdrag och verksamheter. 
 
Medias granskning av kommunala verksamheter har förstärkts avsevärt genom 
offentligt stöd till undersökande journalistik.    
 
Medborgerligt ansvarsutkrävande riktas mot samtliga aktörer som medverkar i 
framställningen och fördelningen av ’kollektiva nyttigheter’. 

 

Scenario 4: Statskontrollerad kommunal revision 
År 2011 bestämmer den Europeiska Unionen att förverkliga ett långtgående 
program som för över större delen av det offentliga ansvaret till enskilda 
regioner. Statens ansvar begränsas till att omfatta enbart utrikes- och 
säkerhetspolitik och att fungera som ”överuppsyningsman” för hur regionerna 
sköter sitt omfattande uppdrag. Sveriges länsindelning ändras radikalt för att 
skapa åtta regioner.  
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Sverige har fortfarande en riksdag men dess uppgifter är starkt begränsade 
och antalet ledamöter har skurits ned kraftigt. I stället ligger större delen av 
det politiska ansvaret på de regionala parlamenten. De senare består av valda 
representanter från berörda kommuner. De traditionella partierna har stärkt 
sin regionala verksamhet men samtidigt spelar icke-partipolitskt bundna nät-
verk en allt större roll. 

Kommunernas verksamhet och organisation har följaktligen ändrats 
kraftigt. Kommuner är verkställande organ för de regionala parlamenten. Den 
kommunala organisationen består fortfarande av nämnder, kommunala bolag 
och privatoffentliga partnerskap. 
 
Scenario 
 

En nyinrättad statlig myndighet – Regional Revisionen (Regrev) med 
professionella revisorer, granskar kommunal verksamhet i sin helhet. Dessutom 
har statliga myndigheters granskning förstärkts. Enskilda kommuner har inte 
längre några revisionsuppgifter utom sådana som sker på uppdrag av Regrev. 
Kommunfullmäktige och nämnder får dock uppgifter som remissinstanser för 
revisionsrapporter. 
 
Medborgarna har insyn i kommunal verksamhet genom särskilda 
informationsträffar inför varje revisionsrapport. 

 
Syftet med ovan redovisade scenarier är att rikta uppmärksamhet på en 

mängd olika omvärldsfaktorer som kan påverkar kommungranskningen i 
framtiden. Särskilt betonas i detta sammanhang betydelsen av nya demokrati-
strävanden, och omfattande förändringar i den kommunala organisationen 
betingade av nätverkssamhällets framväxt, den europeiska integrationen och 
den ekonomiska globaliseringen. Scenarierna hjälper också att förstå att 
granskning och ansvarprövning är ett av flera medel för att förstärka 
demokratin. I detta sammanhang är det viktigt att koma ihåg att granskning 
även kan ha motsatt effekt om granskningen blir alltför teknifierad.  

Vi förespråkar inte något speciellt scenario i rapporten. Men scenarieanalysen ger 
möjligheter att arbeta med alternativa utvecklingsmodeller där granskning kan ses som en 
positiv företeelse. 
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Bilaga 1. Analysram91 

I Figur 1 illustreras en översiktlig bild över de fem externa kommungranskare 
och deras relation till kommunen och till varandra som studeras närmare i 
forskningsprojektet. De dubbelriktade pilarna illustrerar relationer mellan olika 
granskare och kommunen. Pilarna representerar även villkor och faktorer 
specificerade i figur 2 och i checklistan nedan. Triangeln illustrerar att kom-
munen är en hierarkisk organisation och den inkluderar också kommunal 
policy och policyprocessen. Massmedia har flera roller förutom att granska 
som kompletterar och har betydelse för övriga granskningar och granskare. 
Dess roll att rapportera om andras granskningar samt att erbjuda ett forum för 
allmän debatt kring en granskning illustreras med streckade pilar. 
 
Figur 1. De kommungranskande aktörernas betydelse för kommunal policy 
och demokrati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Figur 2 sammanfattas några av de utgångspunkter som kan ligga till grund 
för en empirisk undersökning av de kommungranskande aktörernas betydelse. 
Den vänstra delen i analysramen eller ”modellen” riktar fokus mot sex villkor 
eller förhållanden som kan hjälpa till att förklara kommungranskningars och -
granskarnas betydelse. Den högra delen anger det som vi vill försöka förklara 
och förstå: granskningars funktioner, inflytande på kommunal policy och 
                                                 
91 Utgångspunkter för analysramen redovisas i en arbetsrapport (Hanberger m.fl, 2004) och i referensramen i 
kapitel 2. 
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demokratin. Observera att det inte är en modell som gör anspråk på att 
förklara kommungranskarnas samlade betydelser. I analysramen, som är ett 
analytiskt hjälpmedel, hålls också öppet för att andra faktorer och förhålland-
en kan ha relevans.  

 
Figur 2. Analysram för undersökning av de kommungranskande aktörernas 
betydelse 

 
 
De villkor och förhållanden som analysramen uppmärksammar kan förenklas 
till ett övergripande antagande eller en arbetshypotes:  

De kommungranskande aktörernas betydelse för kommunal policy och demokrati är 
relaterad till uppdraget, det politik/verksamhetsområde som granskas, hur gransknings-
processen genomförs, granskningskritiken, hur kommunen styrs och demokratin 
fungerar, samt medias uppmärksammande av granskningar. 

 
Arbetshypotesen kan användas på två sätt. Ett är att pröva den empiriskt för 
att bekräfta, närmare precisera eller förkasta (delar av) den. Vissa av faktorer-
na/förhållandena som finns i arbetshypotesen kan uteslutas senare och 
eventuellt ge plats för andra faktorer/förhållanden som identifierats empiriskt. 
Det andra användningssättet är mer normativt. Delar av arbetshypotesen kan 
användas för att utarbeta riktlinjer för hur olika granskningsuppdrag och 
aktörer bör verka för att på bästa sätt komplettera varandra i ett lokalt 
granskningssystem. 

I tabellen nedan redovisas en analysmatris som delvis har använts för att 
underlätta och strukturera analysen av de kommungranskande aktörernas 
betydelse. Den är samtidigt en checklista för analys av insamlat material (i 
första hand intervjuer). De förhållanden och aspekter som redovisas i tabellen 
är både teoretiskt och empiriskt genererade.  
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För vem görs granskningen: (EU, staten, regionalt politiskt/administrativt organ, 
kommunledningen, fullmäktige, sektorsnämnd/förvaltning, intresseorganisationer, med-
borgare *) 
 
Granskarens roll(er): (politisk kommentator, expert, kontrollant, rådgivare, medlare, *) 
 
Granskningsfokus/syfte: [kontroll (fusk, slarv, intern kontroll, målupp-
fyllelse), verksamhetsutveckling, kunskap/lärande, legitimerande, strategiskt *] 
 
Resurser: [pengar, tid, kompetens, (tillräckligt, otillräckligt) *] 
 
Granskningars omfattning: (stor, viss, liten eller ingen) grundlighet: (stor, liten) 
 
Process: [kontakter med andra granskare, kontakter med granskade respektive 
medverkan i diskussioner om granskningen (förekommer mycket, lite, inte alls 
respektive konfliktfyllda/ej konfliktfyllda kontakter)] 
 
Självständighet: [beträffande vad som ska granskas, hur det granskas och spridning av 
resultat, politiska påtryckningar (förekommer, inte), viss hänsyn till granskade 
(tas/tas inte)] 
 
Granskningskritik: [övervägande positiv, övervägande negativ, balanserad, Kritikens 
innehåll: (problem/brister i genomförandet av beslut/program, redovisningen, 
intern kontroll, avsaknad av handlingsplaner/mål- och policydokument)] 
 
Inflytande på policy: (innovation, små förändringar/anpassningar, befästa status quo, 
avbryta/avveckla, *) 

Användning av granskningar: [PR/goda exempel, åtgärda brister, 
tona ner/negligera]  
Användnings/inflytandenivå: [(kommunledning, sektorsnivå) respek-
tive (politisk eller administrativ nivå)]  

 
Granskningens funktioner: [rationell feedback, (de)legitimering, kontroll/ ansvars-
utkrävande, politisk ammunition, symbolisk, lärande, stimulera offentlig debatt *] 
 
Betydelse för demokrati: (stärka a. elit-, b. deltagar-, eller c. deliberativdemokrati *)  

Elitdemokrati: (i. stärka politisk elit, ii. förvaltnings elit, 
iii. politiskt-administrativ elit) 

 
* = empiriskt upptäckta svarsalternativ 
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Bilaga 3a. Intervjufrågor/teman granskare 

Generellt om kommunen 
1. Hur skulle du kort vilja beskriva att kommunen styrs? Vilka är relationerna 

till näringslivet och intresseorganisationer? 
2. Hur uppfattar du att den lokala demokratin fungerar? Finns det något som 

pågår i kommunen som stärker demokratin? 
3. Vilket genomslag har New public management idéer och nya 

organisationsmodeller fått i kommunen? 
 
Erfarenheter av kommungranskningar 
4. Hur fungerar kommungranskningen generellt sett i kommunen?  

- Granskas det som bör granskas? 
- Vilken sorts granskning tycker du är viktigast? Motivera? 
- Har kontokortsaffärer och skandaler påverkat den interna 
granskningen? 

5. Är granskningarna olika beroende på vilken verksamhet inom kommunen 
som granskas (t ex skolan, social omsorgen, miljö- och 
näringslivspolitiken)? 

6. Vad anser du om kommungranskningarnas kvalitet? Har person och 
kompetens betydelse för granskningarnas kvalitet? På vilket sätt?  

7. Hur uppfattar du relationen till andra granskare (media, kommunala 
revisorer, länsstyrelsens granskare, intresseorganisationer)?  

- Vilken/vilka roller uppfattar du att du har som granskare?  
- Hur uppfattar du andra granskares roller?  
- Finns en klar rollfördelning, finns revirtänkande?  
- Förekommer informella kontakter och vänskapsband? 

8. Hur uppfattar du de lokala mediernas roll i kommungranskningen? 
 - som självständiga granskare? 
 - som nyhetsförmedlar av andras granskningar? 
 - som debattforum om granskningar? 
9. Vad granskar du/din aktörsgrupp som regel? (typ av verksamhet, har gått 

rätt till, effektivitet, måluppfyllelse, kunnande, förändringsbenägenhet) 
10. Vilka förutsättningar krävs enligt dig för att genomföra granskningar på ett 

bra sätt? 
- Ges sådana förutsättningar?  
- Varför/varför inte? 
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11. Hur uppfattar du din (aktörsgrupps) relation till kommunen? 
 - Råder samförståndsanda eller konflikt? 
 - Förekommer informella kontakter och vänskapsband? 

- Ges möjlighet att rätta utkast till granskningsrapporter och/eller 
att ge synpunkter på utkast? 

12. Vad är enligt din mening viktigast för att en granskning ska uppfattas som 
trovärdig? (granskarens auktoritet, metoder/uppläggning, slutsatsernas 
underbyggnad, gedigen kunskap om verksamheten) 

13. Har partierna olika inställning till kommungranskningen? Anser du att det 
förekommer någon form av partipolitik inom den kommunala revisionen? 
I så fall vad betyder det (för kvalitet och trovärdighet)? 

14. Hur presenteras dina granskningar som regel?  
- enbart i rapportform?  
- rapport + muntlig föredragning? 
- i öppet forum?  

15. Har du medverkat när en granskning diskuterats i kommunen (fullmäktige, 
i kommunstyrelsen, i nämnder/styrelser och/eller i öppna möten/media)?  

- Vad kan sådana diskussioner handla om? (åtgärder pga  
granskningen, kvaliteten/trovärdigheten i granskningen) 

16. Känner du till om dina granskningar använts förutom att de diskuteras?  
- Beskriv i så fall hur.  
- Använder du dig av andra granskningar på något sätt, hur? 

17. Har positiv eller negativ kritik påverkat hur en granskning har tagits 
emot/använts? Ge exempel där du tycker dig ha uppfattat att det är så. 

18. Anser du att de granskningar som du (din aktörsgrupp) genomför påverkar 
den kommunala politiken och administrationen på något sätt? Hur i så 
fall? Ge gärna exempel. 

- Påverkas verksamheterna på något sätt på en mer servicenära 
nivå? - Hur i så fall? 

19. Vilken betydelse har olika sorters kommungranskningar när det gäller 
demokratin i din kommun? 

20. Behöver några förändringar göras för att kommungranskningen ska 
fungera bättre? (fler eller färre granskningar, andra sorters granskningar) 
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Bilaga 3b. Intervjufrågor/teman granskade 

Generellt om kommunen 
1. Hur skulle du kort vilja beskriva att kommunen styrs? Vilka är relationerna 

till näringslivet och intresseorganisationer? 
2. Hur uppfattar du att den lokala demokratin fungerar? Finns det något som 

pågår i kommunen som stärker demokratin? 
3. Vilket genomslag har New public management idéer och nya 

organisationsmodeller fått i kommunen? 
 
Erfarenheter av kommungranskningar 
4. Vilken typ av granskningsverksamhet pågår i kommunen? 
5. Hur fungerar kommungranskningen generellt sett i kommunen?  

- Granskas det som bör granskas? 
- Vilken sorts granskning tycker du är viktigast? Motivera? 
- Har kontokortsaffärer och skandaler påverkat den interna 
granskningen? 

6. Är granskningarna olika beroende på vilken verksamhet inom kommunen 
som granskas (t ex skolan, social omsorgen, miljö- och näringslivs-
politiken)? 

7. Vad anser du om kommungranskningarnas kvalitet? Har person och 
kompetens betydelse för granskningarnas kvalitet? På vilket sätt?  

8. Vilka förutsättningar krävs enligt dig för att genomföra granskningar på ett 
bra sätt? 

- Ges sådana förutsättningar?  
- Varför/varför inte? 

9. Hur uppfattar du olika granskares (media, kommunala revisorer, 
länsstyrelsens granskare, intresseorganisationer) relation till kommunen? 

 - Råder samförståndsanda eller konflikt? 
 - Förekommer informella kontakter och vänskapsband? 

- Ges möjlighet att rätta utkast till granskningsrapporter och/eller 
att ge synpunkter på utkast? 

10. Hur uppfattar du de lokala mediernas roll i kommungranskningen? 
 - som självständiga granskare? 
 - som nyhetsförmedlar av andras granskningar? 
 - som debattforum om granskningar? 
11. Vad är enligt din mening viktigast för att en granskning ska uppfattas som 

trovärdig? (granskarens auktoritet, metoder/uppläggning, slutsatsernas 
underbyggnad, gedigen kunskap om verksamheten) 

12. Har partierna olika inställning till kommungranskningen? Anser du att det 
förekommer någon form av partipolitik inom den kommunala revisionen? 
I så fall vad betyder det (för kvalitet och trovärdighet)? 
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13. Hur presenteras granskningar som regel?  

- enbart i rapportform?  
- rapport + muntlig föredragning? 
- i öppet forum?  

14. I vilka forum diskuteras granskningar? 
- fullmäktige 
- KS 
- nämnder/styrelser 
- öppna möten/media 

15. Vad kan sådana diskussioner handla om? (kvaliteten/trovärdigheten i 
granskningen, vidta åtgärder pga granskningen etc.) 

16. Används granskningarna förutom att de diskuteras?  
- Beskriv i så fall hur och ge konkreta exempel.  
- Var kan man se spår av användning? 
- Använder du dig av granskningar på något sätt, hur? 

17. Har positiv eller negativ kritik påverkat hur en granskning har tagits 
emot/använts? Ge exempel där du tycker dig ha uppfattat att det är så. 

18. Anser du att olika typer av kommungranskningar påverkar den 
kommunala politiken och administrationen på något sätt? Hur i så fall?  

- Påverkas verksamheterna på något sätt på en mer servicenära 
nivå?  Hur i så fall? 

19. Vilken betydelse har olika sorters kommungranskningar när det gäller 
demokratin i din kommun? 

20. Behöver några förändringar göras för att kommungranskningen ska 
fungera bättre? (fler eller färre granskningar, andra sorters granskningar) 
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De kommungranskande aktörernas betydelse

Kommunala revisorer och lokalpressen framträder som de två domi-
nerande kommungranskarna i början av 2000-talet i de fyra kom-
muner som studerats i detta forskningsprojekt. Även om kommun-
granskningen är omfattande visar rapporten att den är otillräcklig.  

Revisorernas granskningar väger ofta lätt vid fullmäktiges be-
slut om ansvarsfrihet och har litet värde när medborgare själva ska  
ut-kräva ansvar. Granskningarna har blivit alltmer övergripande och 
standardiserade och handlar främst om att kontrollera att kommu-
nernas internkontroll fungerar.  

Medias granskningar, som ofta är ytliga, har ett stort genom-
slag och påverkar i hög grad allmänhetens bild av hur kommunen 
fungerar. Beslutsfattarna räknar med att allt de gör kan komma att  
granskas. De är som regel positiva till media så länge de inte utsetts 
för orättvis kritik. 

Beslutsfattarna ägnar mindre tid åt att bemöta statliga gransk-
ningar. Det finns inte heller några tecken på att statliga granskningar 
bidragit till att ge den nationella politiken ett större genomslag i 
kommunerna. 

Intresseorganisations- och medborgargranskning samt extern ut-
värdering är de granskningar som förekommer i minst omfattning i 
de studerade kommunerna. 

 UCER har i detta forskningsprojekt samlat forskare med olika 
bakgrund och perspektiv för att kunna ge en allsidig bild av dagens 
kommungranskning. 


